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ศาสนสมัพันธ 
 ปจจุบันพระศาสนจักรไดยึดเอางานศาสนสัมพันธเปนงานที่

สําคัญอยางหนึ่งของพระศาสนจักร  เพราะ ศาสนจักรคาทอลิก  ตองอยู

ทามกลางผูที่มีความเชื่อหรือนับถือศาสนาที่แตกตางจากเราเปนจํานวน

มาก  คริสตชนจึงตองหาแนวทางที่จะอยูกับผูอื่นอยางสันติสุขและ

ยตุิธรรม  รักใครสามัคคีปรองดองกัน 

 งานศาสนสัมพันธ  คือ  การแสดงความรัก  ความเปนมิตร  

ความเมตตาปราณี  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ  การชวยเหลือกันและกัน  และ

การเขาใจที่ดีตอกัน  ระหวางผูที่มีความเชื่อแตกตางกัน  เพื่อใหทุกคนได

อยูกันอยางพี่นองอยางสันติสุขและอยางรักใครปรองดองกันไมเปนศัตรู

ตอกัน 

 นอกจากนี้งานศาสนสัมพันธยังรวมถึงงาน  “เสวนาธรรม”  เพื่อ

เปนการแลกเปลี่ยนขอธรรมของกันและกันแบบเปดใจกวาง  เพื่อจะได

เรียนรูขอความเชื่อของผูอื่น  เพื่อจะใหเขาใจกันและกันลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้อาจรวมถึงการทํากิจกรรมตางๆ  รวมกันเพื่อชวยแกไข

ปญหาทางดานสังคมและเศรษฐกิจรวมกัน  เพื่อความอยูดีกินดี  ความ

ปลอดภัยและสันติยุติธรรมรวมกันดวย 
“ ผูนําศาสนาภาวนาเพื่อสันติภาพ ” 
เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  1986    ที่ อัสซีซี  ประเทศอิตาลี 



 

บทนํา 
 

 การที่ผูคนนับถือศาสนาตางๆ ก็มิไดเปนเครื่องประกันวาสังคม

มนุษยจะมีความสงบสุข ศาสนาก็เปนจําเลยของสันติภาพเชนกัน เพราะ   

เมื่อศึกษาประวัติศาสตรแลว เราก็จะเห็นวา สมัยกอนบรรดากษัตริย       

หรือผูนําประเทศทั้งหลายไดเคยทําสงครามกันเพราะเรื่องของศาสนา 

บางครั้งก็เปนสงครามที่เรียกวา สงครามศักดิ์สิทธิ์ ปราบปรามพวกที่นับถือ

ศาสนาตางไปจากที่ตนเองนับถือ บางคนก็ตั้งคําถามวา สงครามจะศักดิ์สิทธิ์

ไดอยางไร เพราะสงครามคือความปาเถื่อนโหดราย จะเปนความศักดิ์สิทธิ์

ไดอยางไร และแมในยุคสมัยของเราก็ยังมีความขัดแยง การตอสู การกอ  

การรายอันเนื่องมาจากความแตกตางทางความเชื่อดวย ดังนั้นถาหากเรา    

ไม เขาใจเนื้อหาคําสอนอยางแทจริง  และปฏิบั ติตามคําสอนใหได          

อยางจริงจังแลว ศาสนาก็จะเปนเหตุแหงความแตกแยกและขัดแยงใน   

สังคมของเราดวย 
 

มนุษยจะตองขจัดความแตกตางทางความคิดและศาสนาออกไป แลว    

สรางอะไรที่ มั่นคงเพื่อสรางสันติภาพของโลก สิ่งสําคัญที่สุดคือการ      

ขจัดแนวความคิดที่วา ความแตกตางคือความแตกแยก เพราะแทจริง         

ในความแตกตางนั้นรวมเปนหนึ่งเดียวกันได ดังเชนนิ้วมือของเราที่   

แตกตางกันทั้ง 5 นิ้ว แตวาแตละนิ้วก็มีหนาที่ของการใชงานที่แตกตาง     

กันไป และรวมเปนมือเดียวกัน ดังนั้น ศาสนาทั้งหลายก็อยูรวมเปนหนึ่ง

เดียวกันได เรียกวา เปนความปรองดองหรือสมานฉันททางศาสนา มีความ

เปนหนึ่งเดียวกัน ทําหนาที่นําพามนุษยไปสูความหลุดพนจากความ        

เห็นแกตัว จากบาป จากกิเลสตัณหาทั้งหลาย 
 

ปญหาคือผูนับถือศาสนามิไดยึดมั่นในคําสอน หรืออาจไมคอยรูเรื่องใน    

คําสอนเทาที่ควร ศาสนิกชนจํานวนมากจึงเปนแคศาสนิกแตชื่อ สวนจิตใจ 

ความคิด และการกระทําไมสอดคลองกับพระธรรมคําสอนของศาสนาเลย 

บางคนทําตัวเครงครัดในศาสนา  หากแตไมสนใจในหลักคําสอน              

แตไปสนใจในพิธี เล็กๆนอยๆที่ไม สําคัญ  จึงได เพียงแคกระพี้ของ        

ศาสนา หรืออาจมีบางคนกลายเปนพวกหัวรุนแรงหรือพวกสุดโตง ความคิด

และหัวใจคับแคบและดื้อรั้น ไมมีที่วางสําหรับคนอื่นที่คิดและปฏิบัติ

แตกตางไปจากตน ใชความรุนแรง การแกแคน แทนความเมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา คนพวกนี้ก็ประกาศวาตนเองเปนศิษยของศาสดา และ    

สรางสันติสุขใหแกโลกไดหรือ การสรางสันติภาพตองการผู ที่เขาถึง     

แกนของศาสนา เปนพวกสายกลาง เปนผูที่มีใจกวางขวาง จึงจะสําเร็จ 
 

การสรางศาสนสัมพันธหรือความสมานฉันททางศาสนา กําลังกลาย       

เปนเรื่องที่ จําเปนเรงดวนสําหรับประเทศไทยและสําหรับโลกดวย

สถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย     

ในปจจุบันไดบอกเราอยางชัดเจนวา ความแตกตางทางความเชื่อและ

วัฒนธรรมกําลังกลายเปนเหตุหนึ่ง ที่นํามาสูการขัดแยงและการใช         

ความรุนแรงทั้งๆที่ความจริงแลวผูคนใน 3 จังหวัดนั้นเคยอยูกันมาอยาง

สันติในความแตกตางกันดังกลาว แตเนื่องจากเรื่องของความเชื่อทางศาสนา

มีความเปราะบางและไวตอความรูสึกของผูคน จึงมักถูกหยิบยกขึ้นมา    



 

เปนประเด็นใหเกิดความผิดใจกันอยางงายๆ และนําไปสูความรุนแรง      

ในที่สุด อาจเรียกไดวาศาสนาถูกใชเปนเครื่องมือของผูคนบางกลุมเพื่อ     

หาผลประโยชนของตนเอง มีหลายคนในอดีตที่ใชวิธีนี้อยางไดผล และ    

เราก็ตระหนักรูวาขณะนี้บางคนกําลังใชวิธีเดิมๆนี้อยู เราจึงตองรูเทาทัน  

และหาวิธีปองกัน 
 

ศาสนสัมพันธ คือ อะไร 

ถาจะนิยามความหมายของคํานี้ ดูเหมือนจะหาไดนอยมาก แตถาจะ     

นิยามตามแนวทางของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ก็อาจจะบอกได       

วา  “ศาสนสัมพันธคือการเสวนา รวมทั้งทุกสิ่งที่เปนไปในทางบวก       

และกอใหเกิดความสัมพันธทางศาสนาระหวางบุคคลหรือหมูคณะของ      

ผูนับถือศาสนา ซึ่งทําใหมีความเขาใจและมีการเสริมสรางที่ดีตอกัน       

และกัน” ดังนั้นศาสนสัมพันธจึงเปนเรื่องของศาสนิกชนมาพบปะพูดคุย  

กันในเรื่องของศาสนา ความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ดวย แตทั้งหมด      

นี้ตองเปนไปในทางสรางสรรค กอใหเกิดความเขาใจ ความสัมพันธที่ดี   

ตอกัน เรื่องที่นําไปสูการแตกแยก ขัดแยง หรือทําลายกันและกัน ไมใช

กระบวนการศาสนสัมพันธที่แทจริง 
 

ความหมายและสาระของศาสนสัมพันธ 

ในการอธิบายความหมายของศาสนสัมพันธวาคืออะไรนั้น อาจจะใชวิธี

อธิบายไดสองแบบควบคูกันไป คือ บอกวาอะไรไมใชศาสนสัมพันธ และ 

อะไรคือศาสนสัมพันธ 

 

กอนอื่นในแงที่ไมใชศาสนสัมพันธที่แทจริง พอจะอธิบายไดดังนี้ 

- ไมใชการโตธรรมะหรือโตบาลี ไมมีการถกเถียงเพื่อเอาแพ เอาชนะ 

เพราะการเถียงแพมิไดหมายความวาฉันเขาใจหรือฉันยอมรับ

ความคิดของคุณ และระหวางการโตเถียงก็ไมมีการฟงอยางแทจริง 

- ตองปราศจากแนวความคิดอํานาจนิยม (Imperialism) ฉันเทานั้นที่

ใหญ ฉันเทานั้นที่ถูกตองกวา ฉันเทานั้นที่มีความจริงกวา ฉัน

เทานั้นที่จะพูด คนอื่นตองฟง 

- ตองไมถือพวกคลั่งศาสนา สุดโตง พวกขวาจัด สิ่งที่ฉันเชื่อและนับ

ถืออยูนี้เทานั้นที่ถูกตอง เพียงพอแลว ไมจําเปนตองเรียนรูอะไร 

จากคนอื่น เปนพวกที่ความคิดแคบ และไมเกิดการเสวนาที่แทจริง 

- ไมมีเปาหมายในการเปลี่ยนความเชื่อหรือศาสนาของคูเสวนา 

- ไมใชแคเปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องทั่ว ๆ ไป หรือใน

เรื่องของศาสนาแคระดับผิวเผิน หรือเปนเพียงการแลกเปลี่ยน

ขอมูลทางศาสนา 

- ไมใชทําแคครั้งเดียวแลวเลิก 

- ไมใชเปนการผสมศาสนา เอาสิ่งที่ดีมารวมกันเปนหนึ่งเดียว 

- ไมใชเปนการทําใหศาสนาดีเหมือนกันหรือดีเทากัน แตละศาสนา

ยังคงไวซึ่งเอกลักษณของตน ดีคนละแบบ 
 

ศาสนสัมพันธคืออะไร 

- เปนกระบวนการพูดและการฟง การใหและการรับ การแสวงหา

และแบงปน 



 

- เปนการเปดตัวเองรับรูประสบการณทางศาสนาของผูอื่น และ

แลกเปลี่ยนประสบการณทางศาสนา  ในชีวิตแตละคนจะมี      

ความลึกซึ้งไมเหมือนกัน แมคนในศาสนาเดียวกัน และสิ่งที่เรา

ยอมรับก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต เราไมพูดถึงเนื้อหาแท ๆ ของ     

คําสอนของศาสนา 

- ตั้งบนพื้นฐานของความเทาเสมอกัน 

- ตั้งอยูบนพื้นฐานของความจริงใจและวางใจ ตองมั่นใจวาการ

เสวนาเพื่อการเสวนาเทานั้น การเสวนาจึงไมเปนเครื่องมือของ  

การแพรธรรมเพื่อการกลับใจ เปลี่ยนความเชื่อเปนทาทีของใจ      

ที่ เปดกวาง พรอมจะรับฟงและแลกเปลี่ยนประสบการณทาง

ศาสนาของคูเสวนาและเรียนรูจากแงมุมของคูเสวนา 

- ยอมรับความจริงในความคิดบกพรองของตนเอง และของศาสนิก

ในศาสนาของตนทั้งในอดีตและปจจุบัน 

- เปนพยานถึงศาสนาของตนดวยความเชื่อมั่น  และยึดมั่นใน

ขนบประเพณีของตน 

- ตองแสดงออกดวยความเคารพ สุภาพ ซื่อตรง มีไมตรีจิตตอกัน 

- มีแรงจูงใจทําการเสวนาที่มาจากความรักตามคําสอนของศาสนา 

- สงเสริมความเขาใจและสัมพันธภาพ ความปรองดอง การเปน

เพื่อน ความรวมมือกัน สันติ 
 

หลักการทําศาสนสัมพันธ 

บางคนอาจจะคิดวาศาสนสัมพันธเปนเรื่องงาย ใคร ๆ ก็ทําได นึกอยากจะ

ทําก็ทําไดทันที บางคนอาจคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องใหญ เรื่องยากมาก เปน

เรื่องเสี่ยงตอการปะทะคารม ทําใหผิดใจกันงาย ๆ ควรหลีกเลี่ยงกันให   

มาก  จากแนวความคิดทั้งสองดังกลาว ก็เปนความคิดและความรูสึกที่

แทจริงในสังคม จากอดีตถึงปจจุบัน การที่ไมมีศาสนสัมพันธกอใหเกิด

ผลเสียมากมายทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยดวย แตถาจู ๆ จะหันกลับ        

มาทําศาสนสัมพันธโดยไมมีการเตรียมตัวที่ดี แทนที่จะสรางสัมพันธอาจ  

จะจุดประเด็นความขัดแยงขึ้นมาใหมไดอีก จึงเปนความจําเปนที่จะตอง     

รูหลักการที่ถูกตอง และมีความรูความเขาใจที่ดีพอสมควร จึงจะทําให

งานศาสนสัมพันธเจริญกาวหนาและเกิดผลดีแกทุกคน ขอแบงหลักการ

ทําศาสนสัมพันธไว 3 ขั้นดังนี้ 
 

1. ขั้นเตรียมกอนการเสวนา 

- เตรียมจิตใจ 

 : มีความเขาใจวาพระศาสนจักรสอนและสงเสริมใหทํา           

ศาสนสัมพันธ โดยศึกษาพื้นฐานจากพระคัมภีร คําสอนของพระศาสนจักร 

ดูแบบฉบับของผูนําศาสนา 

 : เรียนรูหลักของศาสนสัมพันธที่ถูกตอง ทั้งกระบวนการ วิธีการ 

และเปาหมาย 

 : เรียนรูศาสนาของตนเองใหดี เปนศิษยที่แทของศาสนาของตน 

 : เรียนรูหลักคําสอนและพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมของศาสนา   

ของคูเสวนา เพื่อจะไดมีความรูพอที่จะเริ่มตนการเสวนา แสดงถึงความ    

เอาใจใสคูเสวนา ผูที่จะทําเสวนาตองเรียนรูศาสนาอื่น ๆ เปนคนใจกวาง

และมีน้ําใจ 

 



 

- เตรียมความพรอมภายนอก 

: ทําตัวเองใหมีบุคลิกดี การแตงกายตองสุภาพเรียบรอยเปนการให

เกียรติแกคูเสวนา นาคบหา 

: ปฏิบัติตามธรรมเนียม มีการติดตอลวงหนา กําหนดเวลาและ     

มาตามนัด มีของเยี่ยมของฝาก 

: เตรียมหัวขอหลากหลายในการเสวนาธรรม 
 

2. ขอควรปฏิบัติระหวางการเสวนา 

1. มีมนุษยสัมพันธ รูจักกาละเทศะ 

 2. ปฏิบัติตามมารยาทไทยและสมบัติผูดี 

 3. รูจักพูด รูจักฟง รูจักถาม แสดงความสนใจเสมอ 

 4. ถือธรรมเนียมของศาสนานั้น ๆ เชน การใชภาษาและถอยคํา 

เรียกชื่อเฉพาะตาง ๆ ของศาสนานั้น รูจักธรรมเนียมการแสดงความเคารพ

กอนเขาโบสถ วัด หรือมัสยิด และประพฤติตัวอยางเหมาะสมในที่นั้น   

หากสิ่งใดไมรูหรือไมแนใจวาตองทําอยางไร อยาตัดสินใจเสี่ยงทํา แต      

จะดีกวา ถาสอบถามจากเจาของสถานที่หรือศาสนานั้นๆ 

 5. ไมแสดงอาการประหลาดใจหรือกิริยาดูหมิ่นในสิ่งที่แตกตาง

จากความเชื่อ หรือการปฏิบัติของตน 

 6. สํานึกอยูเสมอวายังมีอะไรอีกมากมายที่เราไมรูในศาสนาของ

ตนเองและคูเสวนา และเราสามารถเรียนรูจากผูอื่นได 

 7. ภาษาธรรมที่เราใชกันนั้นมีความลึกซึ้งและมีความเขาใจที่

แตกตางกันมาก จึงจําเปนตองมีการซักถามเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน 

 8. อธิบายหลักธรรมตามความจริงของศาสนา ไมควรคลอยตาม

ความคิดเห็นหรือความเขาใจของคูเสวนา เพื่อความเอาใจหรือหลีกเลี่ยง 

การขัดแยง แตควรอธิบายความจริงเพื่อจะไดรูวามีสิ่งที่แตกตางกัน 

 9. ในชวงเริ่มตนการเสวนา จะดีกวาถาพิจารณากันในความเหมือน

หรือความคลายคลึงกัน ซึ่งมีเปนสวนใหญของศาสนา แตจะแตกตางกัน  

ในสวนนอย และคงไดแบงปนกันในเมื่อมีความคุนเคยหรือมีความสัมพันธ

ที่ดีตอกันแลว 

 10. รูจักยอมรับดวยความสุภาพวาเราไมมีความรูความเขาใจใน

หลายเรื่องและตองขอเวลามาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมขึ้น อยากลาอธิบาย

ออกไปมั่ว ๆ หรือเดาเอา เพราะจะสรางความเขาใจผิด ๆ ใหกับคูเสวนา 
 

3. ขอควรปฏิบัติหลังการเสวนา 

 1. กลับมาไตรตรองสิ่งที่ไดรับรู ไดยิน ไดฟง ไดเห็นเพิ่มขึ้น 

 2. กลับมาแสวงหาความรู ความเขาใจจากศาสนาของตนเอง ในสิ่ง

ที่ตนเองไมรู ไมแนใจ 

 3. แบงปนความรู ความเขาใจที่ไดแกเพื่อนพี่นองดวยใจกวาง 
 

รูปแบบของการเสวนา 

 ในการเสวนานั้น เราอาจแบงรูปแบบไดเปน 3 ลักษณะดังนี้ 

1. การเสวนาดวยชีวิต เปนการพบปะกันของศาสนิกชนตาง

ศาสนา ซึ่งเปนไปโดยธรรมชาติ เชน ในหมูบาน ที่โรงเรียน ที่

ทํางาน ซึ่งเปนสถานที่ที่ผูคนจะตองมาอยูรวมกันอยูแลว 

ดังนั้น การเสวนาจึงเปนไปในชีวิตโดยคนธรรมดาทั่วไป ถา



 

หากเปนการอยูดวยกัน รูจักกันก็เปนขั้นของมนุษยสัมพันธ แต

ถามีกิจกรรมของความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม และศาสนา

เขามาเกี่ยวของ ก็เปนขั้นของศาสนสัมพันธ ดังนั้น โอกาสที่  

จะทําการเสวนาดวยชีวิต จึงเกิดไดตลอดเวลา โดยเฉพาะ  

อยางยิ่งสําหรับชาวคาทอลิก เพราะเพียงแคเดินออกจากบาน   

ก็เปนโอกาสทําศาสนสัมพันธแลว ยิ่งกวานั้น มีจํานวนไมนอย

ที่ทําศาสนสัมพันธ ตั้งแตอยู ในบานเลย  เชน  ครอบครัว            

ที่แตงงานแบบตางคนตางถือ ครอบครัวที่มีคริสตชนเพียงคน

เดียวในบาน ในครอบครัวที่ลูกหลานนับถือศาสนาตางกัน 

2. การเสวนาของนักวิชาการ นักเทวศาสตร ผูรูทั้งหลาย การ

เสวนาระดับนี้จะมีวงจํากัด มีนอยคนที่จะเขามามีสวนรวม 

และเนื้อหาการเสวนาก็มีขอบเขต  อาจเปนการอธิบาย

ความหมายในทางศาสนาที่เขาใจยากหรืออาจเปนการตี    

ความแบบใหม  ถาหากเปนกรณีปญหาทางศีลธรรมหรือ     

ทางสังคมที่ตองการความรวมมือจากศาสนาตางๆ โดยการ   

นําคําสอนหรือแนวทางปฏิบัติของศาสนามาประยุกตใช         

ก็จะเปนเรื่องที่เหมาะสําหรับการเสวนาระดับนี้ 

3. การเสวนาทางจิต เปนการเสวนาโดยผูมีประสบการณทางจิต 

โดยผูนําทางจิตใจหรือผูสนใจในเรื่องนี้ เปนประสบการณ 

ดานจิตใจที่ลึก จะไมเนนเรื่องวิชาความรูหรือทฤษฎี แตจะ 

เนนที่ประสบการณและผลของการฝกปฏิบัติ 

 

การแบงรูปแบบการเสวนาออกเปน 3 แบบนี้ มิไดหมายความ

วาใครจัดอยูในประเภทไหน ก็จะทําการเสวนาในระดับนั้น เปนแตเพียง 

การจัดเพื่อใหเขาใจงาย แตในชีวิตจริงแลวถาจะถามวาใครจะตองทําการ

เสวนา คําตอบคือทําทุกคน ตามสภาพการณของตน แตในการเสวนา  

ระดับ 2 และ 3 นี้ คอนขางจะตองการผูที่มีความรู มีประสบการณเฉพาะ

เจาะลึกในเรื่องนั้นๆเปนพิเศษ และการเสวนานี้มิไดเปนไปตามลําดับ    

แบบ 1, 2 และ 3 เพียงแตวาในรูปแบบที่ 1 เปนโอกาสที่จะทําการเสวนาได

สะดวก มีโอกาสมากและไมตองหวังผลมาก คอนขางเปนอิสระและ         

ไรรูปแบบ สวนแบบที่ 2 และ3 คอนขางยุงยากและยากลําบาก จึงไมคอย    

มีหนวยงานไหนจัดการเสวนาในลักษณะนี้ แตสิ่งที่ดีที่สุดคือการเสวนา

แบบอัตภาพ อะไรก็ตามที่ถูกจัดใหทําตามระบบ สิ่งนั้นดูจะเกิดผลไม   

เต็มที่ แตถาเปนการทําดวยความเต็มใจทํา เพราะอยากทํา ทําเพราะ         

เห็นวาตนเองไดรับประโยชน สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยไมตองกะเกณฑกัน 

และใหผลสูง 
 

ความยากลําบากในการทําศาสนสัมพันธ 

 เนื่องจากการทําศาสนสัมพันธเปนเรื่องที่คอนขางใหมสําหรับ    

คนในยุคสมัยของเรา ซึ่งเรามีประสบการณกับการดําเนินชีวิตแบบตางคน

ตางอยู ศาสนาของใครก็เปนเรื่องของคนคนนั้น คนตางศาสนาไมเกี่ยว     

แตบัดนี้จะมีความสัมพันธกันเพิ่มขึ้น และเราก็ไมมีสูตรสําเร็จวาจะทํา  

ศาสนสัมพันธอยางไร ดังนั้น จึงเรียกรองใหผูทําศาสนสัมพันธตองมี   

ความกลาหาญ ไมยอทอ มีทัศนะคติเปดกวาง มีจิตใจเปนนักผจญภัย     

พรอมที่จะกลาเผชิญกับสิ่งที่อยูขางหนา เผชิญกับพิธีกรรม คําสอน และ   



 

วิธีปฏิบัติที่แตกตางจากของตน พรอมที่จะศึกษาเรียนรู ทําความเขาใจ     

และปรับตัวอยูเสมอ 

 สิ่งที่เรียกรองของผูนําศาสนสัมพันธ นอกจากมีน้ําใจดีแลว จะ  

ตองมีความรอบคอบ พยายามเอาใจเขามาใสใจเรา พรอมที่จะรับรูตอ

ความรูสึกของผูรวมสนทนาหรือผูรวมศาสนสัมพันธ กระบวนการทํา  

ศาสนสัมพันธอยางตอเนื่องและเวลาที่นาน ก็จะทําใหเราเกิดความคุนเคย

และสบายใจมากยิ่งขึ้น  ที่ สุดจะเปนวิถีตามธรรมชาติของเราไปเอง       

ความยากลําบากมากที่สุดจะเปนชวงของการเริ่มตน ตอจากนั้นก็จะรูสึกวา

งายขึ้นตามลําดับ  สวนความยากลําบากอื่นๆก็ไมอาจมาจากผูคนที่            

ไมคอยเขาใจเรื่องศาสนสัมพันธ  จึงแสดงอาการเฉยๆ ไมสนับสนุน        

หรืออาจมีบางคนตอตานดวย แตนี่ก็เปนเรื่องธรรมดาที่จะมีคนไมเห็นดวย 

แตอยาไปหวั่นไหว ขอใหตั้งมั่นอยูในการตั้งใจทําความดี ซึ่งผลสุดทาย      

ก็จะเปนความสงบสุขของตนในสังคม ผูทําศาสนสัมพันธจึงตองเสียสละสูง 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลกิ 

แหงประเทศไทย 

วาดวยแนวทางการเขารวมพิธกีรรมศาสนาอื่น 

 32โดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  พยายามหา

คําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของคริสตชนในการรวมพิธีกรรมกับศาสนา

อื่น  โดยกําหนดแนวทางกวางๆ ไวดังนี้ (เอกสารใหไว ณ วันสมโภชปสกา

วันอาทิตยที่ 3 เมษายน  ค.ศ. 1994) 

 

เจริญพรมายังพี่นองคริสตชนทั้งหลาย 

 พี่นองยอมตระหนักดีวา   สถานการณของสังคมในปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก  อาจทําใหคริสตชนคาทอลิกไมแนใจวา       

จะปฏิบัติอยางไรเกี่ยวกับการเขารวมพิธีกรรมศาสนาอื่น  เชน การตักบาตร 

การไหวพระพุทธรูปหรือการไหวเจา เหลานี้เปนตน  เราจึงขอมอบจดหมาย

อภิบาลนี้เปนแนวทางเพื่อชวยพี่นองในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเขารวม

พิธีกรรมศาสนาอื่น 

 ตอไปนี้เปนแนวทางกวางๆ  ที่พี่นองควรจะเรียนรู เ พื่อนําไป   

ปฏิบัติอยางถูกตอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่ตองเผชิญปญหาใน     

การเขารวมพิธีกรรมศาสนาอื่น  ดวยเหตุผลอยางใดอยางหนึ่ง   เชน         

โดยตําแหนงหนาที่การงาน  หรือมีคูสมรสที่มีไดเปนคาทอลิกดังนี้เปนตน  

สวนผูที่ไมตองเผชิญปญหาดังกลาวก็จะไดรับรู  เรียนรูและเขาใจแนว     

ทางปฏิบัติที่ถูกตองดวย 



 

แนวทางกวางๆ  ที่เราขอมอบใหพี่นองมีอยู 2 ขอคือ 

 ขอที่  1 

 คริสตชนตองทราบกอนวา  การเขารวมพิธีกรรมศาสนาอื่นมิใช   

วาเปนสิ่งที่ทําไมไดไปเสียทั้งหมด  ทั้งนี้เพราะวาการเขารวมพิธีกรรมใดๆ    

จะทําไดหรือไมนั้น   ไมได ขึ้นกับเนื้อหาสาระของการกระทํา   และ

สภาพแวดลอมเพียงอยางเดียว  แตยังขึ้นกับเจตนาของผูกระทําเปนสําคัญ

อีกดวย  หมายความวาเนื้อหาสาระของพิธีกรรม  สภาพแวดลอม และเจตนา

ของผูเขารวมพิธีตองดีพรอมทั้งสามอยาง  จึงจะรวมพิธีได 

 ขอที่  2 

 คริสตชนตองทราบดวยวา  การรวมพิธีกรรมนั้นมี  2 อยางคือ    

การอยูในพิธี  (passive  participation)  และการเขามีสวนรวมในพิธี (active  

participation) 

 การอยูในพิธี  หมายถึง  การอยูในสถานที่ที่มีการประกอบพิธีกรรม

โดยตนมิไดมีบทบาททําอะไรในพิธีนั้น  ในกรณีเชนนี้  คริสตชนสามารถ

อยูในพิธีไดโดยวางตัวดวยความสุภาพเรียบรอย 

 

 การเขามีสวนรวมในพิธี  หมายถึง  การทําอะไรบางอยางตามที่มี

กําหนดไวในพิธีกรรมนั้นๆ  ในกรณีเชนนี้  คริสตชนพึงละเวนการมี      

สวนรวมในพิธี  ทั้งนี้เพื่อคงไวซึ่งเอกลักษณของการเปนคริสตชน  อยางไร

ก็ตามในกรณีที่คนหนึ่งตองเขามีสวนรวมในพิธี  เราขอแนะนําวากอน

ตัดสินใจจะตองเรียนรูเสียกอนวาสิ่งที่ตนจะทําไดหรือไมได  ดีหรือไมดี  

โดยตอบคําถามตอไปนี้เสียกอน  คือ 

ก. ฉันกําลังปฏิเสธความเชื่อคาทอลิก  และทําขัดตอคําสอน

คาทอลิกหรือไม 

ข. การกระทําของฉันเปนที่สะดุดแกบุคคลอื่นที่เปนคาทอลิก

หรือศาสนิกชนอื่นๆ  โดยเฉพาะคนที่เปนสมาชิกศาสนานั้น

หรือไม 

 ในกรณีที่ตอบวา  “ไม” ทั้งสองคําถาม  เขาสามารถเขามีสวนรวม

ในพิธีได  สวนในกรณีที่ตอบวา “ใช”  ไมวาในคําถามขอใด  เขาก็ไมอาจ

เขารวมพิธีได   มิฉะนั้นจะถือวาเปนการกระทําที่ผิด   ในกรณีสงสัย           

ใหปรึกษากับพระสงฆหรือผูแนะนําวิญญาณ 

 ขอใหสังเกตวา  การเปนที่สะดุด  เปนเรื่องหนึ่งที่สําคัญเชนกัน   

ขอพี่นองจงระวังอยาใหเกิดขึ้น  นักบุญเปาโลไดเขียนจดหมายเตือน       

ชาวโครินธเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานเนื้อสัตวที่บวงสรวงถวายใน       

สักการสถาน   ทานขอรองใหคริสตชนที่เห็นวาการรับประทานเนื้อ   

ดังกลาว  โดยไมรูสึกผิดในมโนธรรมไดละเวนการรับประทานเนื้อนั้น  

เพราะเห็นแกพี่นองที่มีมโนธรรมออนแอกวาทานกลาววา “ไมควรทําอะไร

ใหเปนที่สะดุด     แกใครเลย  ไมวาจะเปนยิว  กรีกหรือพระศาสนจักรของ

พระองค”  (1  คร  10:32) 

 สุดทาย  เราขอเตือนที่นองคริสตชนทุกคนพึงมุงมั่นที่จะปฏิบัติ

ศาสนาของตนอยางเครงครัดและดวยความจริงใจ  แตขณะเดียวกันก็        

ใหเกียรติและเคารพพี่นองศาสนาอื่นตามเจตนารมณของพระวรสาร       

และตามคําสอนของพระศาสนจักร  พรอมทั้งยอมรับวา  แตละศาสนาก็     



 

มีคุณลักษณะดีเดนเปนเอกลักษณเฉพาะของตนทั้งทางดานคําสอน           

และพิธีกรรม 
 

ใหไว ณ  วันสมโภชปสกา 

วันอาทิตยที่  3  เมษายน  คริสตศักราช  1994 
 

ขอพระพรของพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนชีพสถิตอยูกบัพี่นองทุกคน 
 

พระคารดินลั  ไมเกิล้  มีชัย  กิจบุญชู 

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 
 

พระสังฆราช  ลอเรนซ  เทียนชัย  สมานจิต 

เลขาธกิารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 
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คริสตศาสนา 

คริสตศาสนา (อังกฤษ: Christianity) เปนศาสนาแหงความรัก 

เพราะพระเจาทรงรักมนุษย  ทรงรักประชากรของพระองคทรงสราง      

สัตวตางๆ ขึ้นมาเพื่อรับใช เปนอาหารแกมนุษย   ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่

นับถือศรัทธาในพระเจาองคเดียวเชื่อวา  พระเจาเปนผูสรางโลกและทุกสิ่ง

ทุกอยางรวมถึงมนุษย  มีพระเยซูคริสตเปนศาสดา คริสตศาสนาเชื่อใน   

พระเจาหนึ่งเดียวซึ่งดํารงในสาม พระบุคคล  ในพระลักษณะ"ตรีเอกภาพ" 

หรือ "ตรีเอกานุภาพ" (Trinity)  คือ พระบิดา, พระบุตร และพระจิต       

(พระวิญญาณบริสุทธิ์) มีพระคัมภีร    คือ พระคริสตธรรมคัมภีร หรือ   

คัมภีรไบเบิล  (The Bible) ศาสนาคริสตมี   ผูนับถือทั้งหมด 2,100 ลานคน 

ถือวาเปนศาสนาที่มีจํานวนผูนับถือมากที่สุดในโลก 

ศาสนาคริสตมีรากฐานมาจากศาสนายูดาย (หรือศาสนายิว)  โดย  

มีเนื้อหาและความเชื่อบางสวนเหมือนกัน โดยเฉพาะคัมภีรไบเบิลฮีบร ู     

ที่คริสตศาสนิกชนรูจักในชื่อ พันธสัญญาเดิม (The Old Testament) โดยใน

พระคริสตธรรมคัมภีร 5 เลมแรกจากทั้งหมด 46 เลมในภาคพันธสัญญาเดิม 

ที่เรียกวา เบญจบรรณ/ปญจบรรพ (Pentateuch) ไดรับการนับถือเปน     

พระคัมภีรของศาสนายูดาย  และศาสนาอิสลาม  ดวยเชนกัน  โดยใน        

พระธรรมหลายตอนไดพยากรณถึงพระเมสสิยาห (Messiah) ที่ชาวคริสต

เชื่อวา คือ พระเยซู เชน หนังสือประกาศ อิสยาห บทที่ 53 เปนตน 

คริสตชนนั้นมีความเ ชื่อวาพระเยซูคริสต เปนพระบุตรของ        

พระเจาที่มาบังเกิดเปนมนุษย จากหญิงพรหมจรรย (สาวบริสุทธิ์) โดย   

ฤทธิ์อํ านาจของพระเจ า   เพื่ อไถม นุษย ใหพนจากความบาปโดย                

การสิ้นพระชนมที่กางเขน  และทรงฟนขึ้นมาจากความตายในสามวัน

หลังจากนั้น และเสด็จสูสวรรคประทับเบื้องขวาพระหัตถของพระบิดา       

ผูที่ เ ชื่อและไววางใจในพระองคจะไดรับการอภัยโทษบาป  และจะ           

เขาสูการพิพากษาในวันสุดทายเหมือนทุกคน  และไดเขาสูพระราชัยสวรรค 

แตถาผูใดไมเชื่อจะถูกปรับโทษหลังความตาย 

 

 



     3           4 

นิกาย ในศาสนาคริสต 

ศาสนาคริสตเองไดแบงเปนนิกายตางๆ ซึ่งแปรไปตามพื้นที่และวัฒนธรรม 

นิกายที่สําคัญมี 3 นิกายคือ 

 นิกายโรมันคาทอลิก แปลวาสากล เปนนิกายดั้งเดิมที่ยึดมั่นใน 

หลักคําสอนของพระเยซูคริสต เคารพพระนางมารีอาและ      

นักบุญตางๆ ภายในวัดของนิกายนี้จะมีรูปเคารพพระเยซูคริสต 

พระแมมารีย และนักบุญตางๆ มีศูนยกลางอยูที่นครรัฐวาติกัน       

มีพระสันตะปาปาเปนประมุข โดยสืบทอดมาตั้งแตสมัยอัครสาวก

กลุมแรก  โดยถือวา  นักบุญเปโตร  หรือ  นักบุญป เตอร  คือ          

พระสันตะปาปาพระองคแรก ซึ่งไดรับการยินยอมจากพระเจา    

ใหปกครองศาสนาจักรทั้งมวลและสืบทอดมาถึงพระสันตะปาปา

เบนนิดิกที่ 16 องคปจจุบันเปนองคที่ 265 คาทอลิกนั้นจะมีนักบวช 

ที่เรียกวา บาทหลวง หรือซิสเตอร ชาวไทยจะเรียกผูนับถือนิกาย   

นี้ ว า   "คริส ตัง "   ตามเ สียงอ านภาษาโปรตุ เกสผู เ ผยแพร                

ยุคแรกๆ  มีผูนับถือนิกายนี้ประมาณ 1000 ลานคน นิกายนี้ถือวา

พระสงฆ (บาทหลวง) เปนสื่อกลางระหวางพระเจาและมนุษย 

(ตัวแทน   พระเจาในโลกนี้)  

 นิกายออรโธดอกซ แปลวาถูกตอง นับถือในประเทศทางฝง    

ยุโรปตะวันออก เชน รัสเซีย โดยแยกตัวออกไปจากพระศาสนจักร

ของกษัตริยแหงกรุงสแตนติโนเปลเพราะเหตุผลไมอยากอยู      

ภายใตอํานาจขององคสันตะปาปาซึ่งมีอํานาจมากสูงกวากษัตริย 

(คือมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนกษัตริยได) ในสมัยนั้นโดยที่มิได

เปลี่ยนแปลงขอความเชื่อ  ขอความเชื่อของนิกายออรโธดอกซ

เหมือนกับขอความเชื่อของนิกายโรมันคาทอลิก มีพระอัยกา     

เปนประมุขนิกายออรโธดอกซยั ง มี ชื่อ เรี ยกอีก ชื่อหนึ่ งว า          

พระศาสนจักรตะวันออก มีผูนับถือรวมกันประมาณ 500 ลานคน  

 นิกายโปรเตสแตนต แยกตัวมาจากนิกายโรมันคาทอลิกในชวง

คริสตศตวรรษที่  16 เปนนิกายที่ถือวาศรัทธาของแตละคน             

ที่ มีตอพระเจา สํา คัญกวาพิธีกรรม  ซึ่ง ยังแตกยอยออกเปน         

หลายรอยนิกายเนื่องจากมีความเห็นแตกตางเกี่ยวกับพระคัมภีร                

และการปฏิ บั ติในพิธีกรรมนิกาย นี้ มี เพียงไมกาง เขนเปน

เครื่องหมายแหงศาสนาเทานั้น  มีผูนับถือรวมกันทุกนิกาย         

ยอยประมาณ  500 ลานคน ชาวไทยจะเรียกผูนับถือนิกายนี้วา         

"คริสเตียน"   ตามกลุมมิชชันนารีอเมริกัน ในประเทศไทยมีผูนับ

ถือนิกาย นี้  4  นิกายยอย 
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คริสตศาสนาในประเทศไทย 

ปจจุบันกรมศาสนา ประเทศไทย รับรององคกรคริสตศาสนา 5 องคกร คือ 

 โรมันคาทอลิก  

 สภาคริสตจักรในประเทศไทย  

 สหกิจคริสเตียน (รวมทั้งแองกลิกัน ลูเธอรัน)  

 สหคริสตจักรแบบติสต  

 เซเวนเดยแอดเวนติส  

นอกจากนั้นยังมีคริสตจักรอิสระอีกหลายแหงในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล เชน คริสตจักรคณะพระกิตติคุณสมบูรณ, คริสตจักร      

คณะคริสเตียนสัมพันธ (assembly of God) เปนตน 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic) เปนนิกายเกาแกที่สุดใน

ศาสนาคริสต ประมุขสูงสุดคือ พระสันตะปาปา มีศูนยกลางอํานาจอยู        

ที่ สํานักวาติกัน ใชภาษาละตินเปนภาษาทางศาสนา ในประเทศไทย       

อาจเรียกคริสตศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกวา  " (ชาว)คริสตัง " 

คําวา "คาทอลิก" แปลวา "สากล" หมายถึง ปฏิปทาของคนทั่วไป  

อยางไรก็ตาม คริสตศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก ไมถือวาตนเองเปน

นิกายหนึ่ง แตเปนคริสตศาสนาที่สืบเนื่องมาจากตนกําเนิด และถือวาพวก

ตนเปนผูอนุรักษคําสั่งสอนที่ไดรับมาจากพระเยซูอยางซื่อสัตย อีกทั้งเปนผู

ปกปองพระศาสนาใหเจริญกาวหนามาโดยตลอด 

บัญญัติ  10  ประการ  คือรายการคําสอนและขอปฏิ บั ติตาม       

คัมภีรไบเบิล ที่กลาวโดย โมเสสบนยอดเขา Sinai และสลักไวใน      

แผนหิน  2 แผน  บัญญัติ  10 ประการเปนที่รูจักสําหรับคริสตศาสนา        

และ ลัทธิยูดาห 

ในภาษาฮีบรู ใชคําวา Aseret ha-Dvarîm  הדברים   עשרת  และใน      

ภาษา Rabbinical ฮีบรู ใชคําวา Aseret ha-Dibrot  הדברות   עשרת  ซึ่ง    

ทั้งสองคําหมายถึง บัญญัติ 10 ประการ และมีการใชในภาษากรีก ซึ่งแปล 

มาจากภาษาฮีบรูวา δέκα λόγοι (dekalogoi) หมายถึง คําศัพทสิบคํา    

("Ten Commandments") 
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พระบญัญตัิ 10 ประการ 

1) จงนมัสการพระสวามี พระเปนเจาผูเดยีวของเจา 

2) อยาออกนามพระสวามี พระเปนเจาโดยไมสมเหตุ 

3) วันพระเจาอยาลืมฉลองเปนวันศักดิ์สิทธิ ์

4) จงนับถือบิดามารดา 

5) อยาฆาคน 

6) อยาทําลามก  

7) อยาลักขโมย 

8) อยาใสความนินทา 

9) อยาปลงใจในความลามก 

10) อยามักไดทรัพยของเขา 

 นอกจากนี้ เฉพาะนิกายโรมันคาทอลิก นั้น  ยั ง มีบัญญั ติ อีก        

บัญญัติหนึ่ง(ขอบังคับ)ที่คริสตชนจะตองปฎิบัติควบคูกับพระบัญญัติ        

10 ประการดวยซึ่ง เรียกกันวา  พระบัญญัติพระศาสนจักร  คือ 

1. จงฟงมิสซา และอยาทํางานในวันอาทิตย และวันฉลองบังคับ  

2. จงอดอาหาร และอดเนื้อ ในวันบังคับ  

3. จงรับศีลแกบาปอยางนอยปละครั้ง และจงรับศีลมหาสนิทอยางนอย

 ปละครั้งในกําหนดปสกา  

4. จงบํารุงพระศาสนจักรตามความสามารถ 

 

ความเชื่อในเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 

ผูนับถือศาสนาคริสต  (คริสตชน )   เ ชื่อวา ศีลศักดิ์ สิทธิ์ เปน

เครื่องหมายและเครื่องมือนําความรอด เปนพระคุณ หรือของประทาน    

จากพระเปนเจา เพื่อใหเราไดรับความรอดปลอดภัย อาศัยเครื่องหมาย    

และสัญลักษณภายนอกแบบมนุษย  เพื่อเปนสื่อนําความหมายสราง      

ความสัมพันธกับพระ  โดยทางความเชื่อภายใน เปนความสัมพันธที่มี       

ตอกันระหวางพระกับมนุษย เ พื่อชวยใหไดมีสวนในความศักดิ์สิทธิ์       

และสัมผัสกับความรักของพระเจา 

ศีล ศักดิ์ สิทธิ์  เปน เครื่ องหมายภายนอกที่พระ เย ซู เจ าทรง          

ตั้งขึ้น  โดยผานทางพระศาสนจักรที่ประทานใหแกมนุษย  เพื่อเปนอุปกรณ

เครื่องมือของพระ  นํามาซึ่งพระคุณ พระหรรษทานแหงความรอด และ

ความศักดิ์ สิทธิ์  เปนเครื่องหมายภายนอกที่มาจากความเชื่อภายใน           

เพื่อทําใหผูรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ไดรับพระหรรษทานจากองคพระเปนเจา    

สําหรับประคับประคองการดําเนินชีวิตของคริสตชนคาทอลิก ตั้งแต       

เกิดจนตาย 

ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญ 

ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญ มีอยู 7 ศีล ดังตอไปนี้คือ 

1. ศีลลางบาป (Baptism)  

2. ศีลมหาสนิท ( Eucharistic; Communion)  
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3. ศีลอภัยบาป ( Penance ) หรือ ศีลแหงการคืนดี  

4. ศีลกําลัง ( Confirmation )  

5. ศีลสมรส ( Matrimony ) หรือ ศีลกลาว  

6. ศีลเจิมคนไข ( Anointing of the Sick )  

7. ศีลบวชพระสงฆ ( Holy Orders )  

ศีลลางบาป (Baptism)   

ศีลลางบาป (Baptism) 
ศีลจุม หรือบัพติศมา เปนเครื่องหมาย

ภายนอกที่ มาจากความเ ชื่อ  เพื่ อ     

เ ป น ก า ร ยื น ยั นคว าม เ ชื่ อ ไ ด รั บ              

พระหรรษทาน  ได กลับ เปนลู ก     

ของพระและพรอมที่จะปฎิบัติตาม

คําสั่งสอนของพระเยซูเจา 

พิธีกรรม 

พิธีการรับศีลลางบาปนี้ มีเครื่องหมายที่สําคัญคือการใชน้ํา และ 

การชําระลางพรอมกับคํากลาววา  ขาพเจาลางทาน ในพระนามของ        

พระบิดา และพระบุตร และพระจิต ผลของศีลลางบาปมีความเชื่อวา        

ทําใหได รับพระหรรษทานไดกลับ เปนลูกของพระ  มี เกียร ติและ         

ศักดิ์ศรีสมบูรณแบบ เพื่อดําเนินชีวิตไปสูเปาหมายของความศักดิ์สิทธิ์     

ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดรในสวรรค 

ผูรับศีลลางบาปอาจกระทําได ตั้งแตเริ่มเกิดใหมหรือกระทํา       

ตอนโตเปนผูใหญ ซึ่งจะดีกวา เพราะเปนการกระทําดวยความศรัทธา     

ของตนอยางแทจริง ผูทําพิธี คือ คุณพออธิการ (ภาษา ชาวบานเรียกคุณพอ

เจาวัด ซึ่งทําหนาที่เปนเจาอาวาส) หรือผูที่คุณพออธิการไดมอบหมาย      

แตในยามวิกฤตใกลตายก็โปรดศีลลางบาปใหไดทั้งนั้น ผูโปรดศีลลางบาป

จะ ตองทําใหถูกวิธี มิฉะนั้นจะเปนโมฆะ 

ผู รั บ ศี ล ล า ง บ า ป แ ล ว

ตามปกติจะมี   พอแมทูนหัว   ซึ่ง 

ไม ใชพ อแมของตนเอง  พอแม 

ทูน หั วนี้  คื อ  ผู ป ร ะคอง ศี รษะ     

ผู รั บ ศีลล า งบาปขณะ ที่ผู โปรด      

ศีลลางบาปจะเทน้ํ าลงบนศีรษะ           

ผูไดรับเกียรติเปนพอแมทูนหัวนี้จะตองดูแลลูกทูนหัวทางฝายวิญญาณ    

ไปจนกระทั่งลูกทูนหัวสามารถชวย  ตนเองได   และพอแมทูนหัวนี้            

จะแตงงานกับลูกทูนหัวของตนไมได เด็ดขาด  การทําพิธีลางบาปนี้          

อาจกระทําในคืนวันปาสกา หรือวันอาทิตย หรือวันที่เหมาะสม 

ความสําคัญ 

ผูที่ นับถือศาสนาคริสตทุกคนตองผานพิธีรับศีลนี้กอน  เพื่อ     

แสดงวาตนเองไดเขามาเปนสมาชิกของศาสนจักรแลว จึงจะสามารถ       

รับศีลอื่นๆ ตอไปไดอีก การรับศีลลางบาปนี้กระทําไดเพียงครั้งเดียวใน 
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ชีวิตแมวาจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น  แตถากลับมานับถือศาสนาคริสต

อีกก็ไมตองรับศีลนี้  เพราะถือไดวาทําการลางบาปแลว  ทั้งนี้ เพราะ         

ชาวคริสตเชื่อกัน  วามนุษยมีบาปกําเนิดติดตัวมาตั้งแตเกิดสืบมาแตบรรพ

บุรุษ ซึ่งตามพระคัมภีรเกา ในศาสนาคริสตบอกวาบาปกําเนิดนี้มาจาก

มนุษยคูแรก คือ อาดัมและอีฟ 

ศีลลางบาปเปนศีลแรกที่ทุกคนตองรับเพื่อที่จะเปนสมาชิกของ 

พระศาสนจักร ตามที่พระเยซูเจาไดอธิบายใหนิโคเดมุสฟงวา.. "ผูที่จะเปน

ประชากรของอาณาจักรพระเจาจะตองเกิดใหมจากน้ําและพระจิต"        

(ยน.3:1-8) 

คนที่จะรับศีลนี้ตองแนใจวา จะละทิ้งหนทางที่ไรความรัก ความ

เมตตาตอมนุษยชาติ และหันมารับเอาหนทางของพระเยซูคริสต  ตามที่

ยอหนไดประกาศเปนแนวทางวา "จงกลับใจเสียใหม...ใครมีเสื้อสองตัว   

จงเอาตัวหนึ่งใหคนที่ไมมี และคนมีอาหาร จงแบงใหคนอดอยาก...สวนคน

เก็บภาษีอยาเก็บเกินพิกัด และพวกทหารอยาบังคับขูเข็ญเอาเงินจากผูใด

หรือใสรายเขา จงพอใจกับคาจางที่ตนไดรับ..." (ลก.3:7-17) 

ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ยังทําใหเขาเปนสาวกของพระเยซู  มีสวนรวมใน  

บุญบารมีและศักดิ์ศรีของพระองคคือการเปน สงฆ ประกาศก และกษัตริย 

(ผูนํา) ในชีวิตประจําวันของเขา 

1. หนาที่สงฆคือ ภาวนา และรวมถวายบูชามิสซา  
2. หนาที่ประกาศกคือ สั่งสอนดวยคําพูดและตัวอยางที่ดี  

3. หนาที่ของผูนําคือ ตองรักและชวยเหลือผูทุกขยาก  

ศีลกําลัง (Confirmation)   

ก า ร รั บ ศี ล กํ า ลั ง เ ป น ก า ร  

ยืนยัน  หรือเครื่องหมายบงบอกถึง 

"การบรรลุนิติภาวะทางความเชื่อ" หรือ

ความศรัทธา คือการพัฒนาเติบโต มี

กําลัง เขมแข็งในความเชื่อ สามารถเปน

พยานถึงความเชื่อ ทั้งดวยความคิด 

คําพูด และการปฏิบัติ 

พิธีกรรม 

พิธีกรรมของการรับศีลกําลังคือการทําครื่องหมาย  โดยการ         

ปกมือและการเจิมน้ํามัน คริสมาที่หนาผาก ผูโปรดศีลกําลังนั้น โดยปกติ  

จะเปนพระสังฆราช (Bishop) ประจําทองถิ่นประธานปกมือเหนือศีรษะ

ผูรับศีลกําลัง สวนบาทหลวงอื่น ๆ ที่รวมพิธีจะรวมปกมือเพื่อรวมโปรด  

ศีลกําลังดวยในขณะปกมือนั้น 

ความสําคัญ 

ผลของการศีลกําลังมีความเชื่อวาผูที่รับศีลนี้จะไดรับพระคุณของ

พระจิต 7 ประการ ไดแก 
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1. พระดําริ หรือปรีชาญาณ ใหเราไดสามารถเขาใจถึงน้ําพระทัยของ

พระที่มีตอเราอยางผูที่ฉลาด  
2. สติปญญา ใหเราไดสามารถเขาใจถึงความลึกลับ และความจริงของ

ขอคําสอน  
3. ความคิดอาน ใหเรารูจักแยกแยะ วิเคราะห ตัดสิน และปฏิบัติอยาง

เหมาะสมถูกตอง  
4. พละกําลัง ใหเรามีพลังที่จะตอสูกับความยากลําบาก และการถูก

ประจญ  
5. ความรู ใหเราสามารถมีความเขาใจในคําสอนและขอความเชื่อทั้ง

ทางโลกและทางธรรม  
6. ความศรัทธา ใหเรามีความรัก เลื่อมใสศรัทธา ผูกพัน และวางใจใน

พระเสมอ  
7. ความยําเกรงพระเจา ใหเรามีความเคารพ ซื่อสัตย และรับผิดชอบ

ตอหนาพระเสมอ  

การรับศีลนี้ เปนการแสดง

สัมพันธภาพระหว า งพระ เจ ากับ 

มนุษยอันเปนการแสดงความมั่นคง

ทางจิตใจ  หรือเปนการรับพระจิต    

ใหมาอยูในตน ดังนั้น ผูที่จะเขารับศีล

นี้ควรอยูในวัย ที่รูเหตุผล นั่นคือ มีอายุ

ประมาณ  9-14 ป ในการโปรดศีลกําลัง  เปนศีลที่พระศาสนจักรอัญเชิญ

พระจิตเจาเสด็จลงมาเหนือผูรับ  และประทานพระพรพิเศษใหผูรับ           

ไดมีพลังและปรีชาญาณในการทําหนาที่ของคริสตชน ในฐานะที่มีภารกิจ

รวมกับพระเยซูคริสตผูทรงเปนสงฆ ประกาศก และกษัตริย เหมือนสมัย

อัครสาวก 

ประวัติ 

หาสิบวันหลังจากงานฉลองวันกูชาติ พวกสานุศิษยของพระเยซู  

มาชุมนุมในที่แหงเดียวกัน ทันใดนั้นมีเสียงลมพัดจัด พัดกระโชกเขามา   

ในบานที่กําลังชุมนุมกันอยู พวกสาวกเห็นเปลวไฟรูปรางเหมือนลิ้น

กระจายออกไปถูกทุกคน สาวกทุกคนไดรับพระจิต จึงเริ่มพูดภาษาอื่น

ตามที่พระจิตทรงบันดาลใหเขาพูด  (กจ .2:1-4) ในสมัยกอน  ผู ที่จะ          

เปนพระสงฆ  ประกาศกหรือกษัตริยจะตองไดรับการเจิมกอนและ            

ในศีลบวชเปนพระสงฆในปจจุบัน พระสังฆราชจะเจิมผูสมัครบวช       

ดวยน้ํามันคริสมา ซึ่งเปนน้ํามันที่ใชเจิมผูรับศีลกําลังดวยเชนกัน 
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ศีลมหาสนิท (Eucharist)   

ศี ล มห าส นิ ท เ ป น ศี ล ที่

สํ า คัญที่ สุ ด เปน ศูนย กลางของ    

ชี วิ ต ค ริ ส ตชน  มี ค ว า ม เ ชื่ อ ว า       

องคพระ เ ย ซู เ จ าประ ทับอยู ใน             

ศีลมหาสนิทที่เขามาสนิทสัมพันธ

เปนห นึ่ง เดี ยวในความรั กของ

พระองค ทุกคนจึงเปนหนึ่งเดียวกัน

ในครอบครัว เปนสมาชิกหรือสวน

ตางๆในพระกายทิพยของพระเยซู 

พิธีกรรม 

พิธีกรรมที่สําคัญคือการทําบูชามิสซา โดยมีเครื่องหมายที่สําคัญ  

คือ แผนปงและเหลาองุน ที่เปนพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา 

ซึ่งชาวคริสตจะไดรับจากพระสงฆ  หรือผูแทนของพระศาสนจักร            

ในบูชามิสซา หรือพิธีขอบพระคุณ 

ผูที่จะรับศีลมหาสนิทนี้ไดตองผานการเรียนคําสอน ในพระคัมภีร

กอน และตองประกอบพิธีบูชามิสซาเพื่อรับศีลมหาสนิทครั้งแรกกอน       

จึงจะสามารถรับศีลมหาสนิทได 

 

ความสําคัญ 

ผู ที่ นับถื อศาสนาค ริสต 

ตองไปโบสถเพื่อทําพิธีบูชามิสซา

หรือพิธีขอบพระคุณทุกวันอาทิตย 

และจะไดรับศีลมหาสนิท  ซึ่งรับได

เพียงครั้งเดียวใน 1 วัน 

ประวัติ 

ศีลศักดิ์สิทธิ์ในขอนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณในสมัยที่พระเยซู    

ยังมีชีวิตอยู ซึ่งตรงกับคืนวันพฤหัสบดี กอนที่จะถูกจับตัวไปตรึงไมกางเขน 

คืนวันนั้นไดมีการรับประทานอาหารรวมกับสาวกทั้ง 12 คน อันเปน       

มื้อสุดทาย ( The Last Supper) ในการรับประทานอาหารครั้งนี้ 

ขนมปง  และเหลาองุนไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญแหงพันธสัญญา       

ทั้งนี้เพราะในขณะรับประทานอาหารนั้น พระเยซูไดสงขนมปงใหกับสาวก

ทั้ง 12 คน พรอมกับกลาววาขนมปงนี้แทนกายของทาน จากนั้น พระเยซู  

ไดสงเหลาองุนใหกับสาวกและกลาววาเหลาองุนนี้แทนโลหิตที่หลั่งออกมา

เพื่อยกบาปโทษใหแกคนทั้งหลาย 

เรื่องราวทั้งหมดนี้จึงเปนที่มาของ "ศีลมหาสนิท" และการประกอบ

พิธีกรรมนี้ เรียกวา " มิสซา" อันเปนกิจกรรมของชาวคริสต เพื่อรวมสนิท

กับพระเจาโดยการรับประทาน " พระกาย" และ "พระโลหิต" นี้ คือ

ความหมายของ "ศิลมหาสนิท" ซึ่งแนบแนนเปนหนึ่งเดียวใน ประชาคม
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เดียวกันและอยูรวมกันดวยความรัก (Agape) อีกทั้งเปนการประกาศ

ยอมรับวาพระเจาไดสถิตอยูในกายตน 

ศีลมหาสนิท เปนศีลที่พระเยซูตั้งขึ้นระหวางทานเลี้ยงมื้อสุดทาย

กับสาวก พระองคตรัสวา เราปรารถนาเปนอยางมาก จะเลี้ยงฉลองกับ     

พวกทานกอนที่เราจะถูกทรมาน แลวพระองคหยิบขนมปงขึ้นมาขอบคุณ 

พระองคทรงหักออกแลวสงใหบรรดาสาวกพลางตรัสวา นี่เปนกายของเรา 

ซึ่งไดอุทิศใหพวกทาน จงทําอยางนี้เปนที่ระลึกถึงเรา (ลก.22:14-19) 

พระองคทรงหยิบถวยขึ้นมา กลาวขอบพระคุณพระเจา แลวสงให

พวกเขา ตรัสวา พวกทานทุกคนดื่มเถิด นี่เปนโลหิตของเราซึ่งประทับตรา

พันธสัญญาของพระเจา โลหิตของเราตองไหลออกเพื่อคนเปนอันมากจะ

ไดรับการอภัยบาป (มธ.26:26-29) พระเยซูยังตรัสอีกวา เราเปนอาหารแท

ที่มาจากสวรรค คนที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร (ยน.6:58) 

ศีลอภัยบาป (Penance) 

ศีลอภัยบาป (Penance) หรือ

ศีลสารภาพบาป  (Confession) เปน

การคืนดีกับพระและเพื่อนพี่นอง มี

ความเสียใจ และตั้งใจที่จะกลับคืนดี 

เริ่มตนชีวิตใหมในพระหรรษทานของ

พระเจา  

พิธีกรรม 

ศีลในขอนี้ เปนการยกบาปที่ไดกระทําแลว  หลังจากที่ทําการ        

รับศีลลางบาปมาแลว ผูที่มีอํานาจยกบาปใหไดตองเปนผู ที่มีตําแหนง  

ระดับบิชอป ( Bishop ) หรือบาทหลวงที่ไดรับมอบอํานาจจากบิชอป ถายัง

ชําระหรือชดใชไมหมดก็ตองไปใชในโลกหนาในแดนชําระ 

ผูที่จะเขารับศีลมหาสนิทหาก

มีบาปอยูตองแกบาปกอน จึงจะเขา  

รับศีลมหาสนิทได โดยการบอกบาป

ของตนแกบาทหลวงเพื่อวาทานจะได     

ยกบาปให ในการสารภาพบาปนี้นิยม

กระทําในหองเล็ก ๆ ซึ่งจัดไวดานขาง

ของโบสถ  ภายในหองเล็กมีมานหรือฉากกั้นกลาง  บางแหงทําเปน            

ฝาปรุไวเพื่อใหไดยินเสียงโดยไมจําเปนตองเห็นหนาผูสารภาพบาป ผู      

สารภาพบาปและบาทหลวงจะเขามาคนละดานของหอง เมื่อสารภาพแลว  

บาทหลวงคาทอลิก จะกลาววา "พระจิตไดรับบาปของทานแลว บาปที่ทาน

ทําใหแกผู อื่นก็ไดยกโทษใหแลว" หลังจากนั้นผูสารภาพแลวจะตอง

พยายามไมทําบาปที่ตนทําไว และจะตองตั้งใจมั่นที่จะไมกระทําผิดตอ  

พระเจาอีกตอไป 
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ความสําคัญ 

การชดใชบาปนั้น อาจารยกีรติ บุญเจือ (2530 : 97) ไดกลาววา 

เปนการเสริมแตงคุณภาพชีวิตเพื่อใหชีวิตพระเจาพัฒนายิ่งขึ้นตามลําดับ   

ทั้งในตนเองและผูอื่น กิจการชดใชบาปที่บาทหลวง กําหนดนั้น อาจเปน

การสวดบทบางบท หรือใหทําดีอะไรบางอยางตามแตสะดวกและใจรัก   

แตถ า เปนการชดใชความเ สียหายแก เ พื่อนมนุษยจะตองชดใชให           

อยางยุติธรรม มิฉะนั้นจะไมพนบาปได การชดใชบาป จึงเปนการเปดประตู

เขาสู ชีวิตใหมที่ตนเองจะตองวางแผนชีวิตโดยอาศัยคําแนะนําจาก            

ผูรู  เพื่อใหชีวิตของตนนั้น สามารถพัฒนากาวหนาตอไปไมหยุดยั้ง 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินไมอาจสารภาพบาปเปนสวนตัวได 

เชน คนไข พูดไมได เครื่องบินกําลังตก เรือกําลังลม หรือกําลังติดอยูใน   

ตึกที่ไฟไหม บาทหลวงจะอภัยบาปใหทันที คนที่อยูในสภาพจําเปนนี้   

หากมีบาปแมแตนิดเดียวก็ไดรับการอภัยบาปทันทีโดยไมตองมีพิธี       

อะไรเพิ่ม  แตถารอดชีวิตไปไดและมีโอกาสสารภาพบาปไดเมื่อใด  จะตอง

สารภาพทันทีกับบาทหลวงรูปใดก็ไดทั้งนั้น 

ผลของศีลอภัยบาปคือ ทําใหผูรับไดกลับคืนดีกับพระ และอยูใน

ชีวิตพระหรรษทาน สํานึกถึงความรักของพระ และตั้งใจที่จะปรับปรุงแกไข 

เริ่มตนใหมใหสมกับความเปนลูกของพระในความครบครัน เปนอิสระ  

จากบาป มีความบริสุทธิ์ และมีสันติในจิต 

 

ประวัติ 

พิธีสารภาพบาปนี้ ไดแบบอยางมาจากพระจริยวัตรของพระเยซู  

เมื่อครั้งไปรักษาโรคใหแกคนเปนโรคเรื้อน และคนตาบอด คนเหลานี้    

เมื่อไดรับการอภัยโทษจากพระเยซูแลวก็หายจากโรครายและคนตาบอด  

ไดกลายเปนคนตาดี การรักษาโรคของพระเยซู ก็คือ การใชอํานาจจิต         

ที่เต็มไปดวยความรักและความเมตตาอันยิ่งใหญแกคนทุกขยากเหลานั้น 

เพราะพวกเขาเปนผูที่มีบาปอันกระทําไวแลว จึงถูกพระเจาลงโทษ และ 

พระเยซูซึ่งเปนพระเจาตามความเชื่อของชาวคริสตสามารถยกบาปใหได

เพียงกลาวแกคนบาปเหลานั้นวา บาปของเจา เราไดยกโทษใหแลว นับแต

นั้นมาการสารภาพบาปเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสําคัญยิ่ง 

ศีลอภัยบาป เปนศีลที่อภัยบาปของมนุษย เมื่อไดทําผิดพลาดไป  

ไมวาจะหนักหนาแคไหน เพื่อจะไดเริ่มตนชีวิตใหม ตามที่สัญญาไวใน 

ตอนรับศีลลางบาป พระศาสนจักรไดรับอํานาจยกบาปจากพระเยซูเจา    

เมื่อพระองคตรัสกับนักบุญเปโตรวา "เปโตร ทานคือศิลา บนศิลานี้เรา     

จะสรางศาสนจักรของเราไว แมแตความตายก็ไมอาจจะเอาชนะศาสนจักร

ของเราได เราจะมอบกุญแจเขาอาณาจักรของพระเจาใหทานไว สิ่งใดที่ทาน

หามในโลกนี้ก็จะถูกหามในสวรรค และสิ่งใดที่ทานอนุญาตในโลกนี้        

ก็จะไดรับอนุญาตบนสวรรคดวย" (มธ.16:16-20 , ยน.20:19-23) 
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ศีลเจิมคนไข (Anointing of the Sick) 

ศีลเจิมคนไขเปนศีลที่

โปรดใหสําหรับผูปวยที่ออน

กําลัง  ในสภาพที่นาเปนหวง 

หรือกําลังจะสิ้นใจ เพื่อเขาจะ  

ไดรับพระหรรษทานในยาม

เจ็บปวย  และเปนการเตรียม

จิตใจใหยึดมั่นใน ความเชื่อ และ

เพื่อการฟนฟูสภาพทั้งกายและ

จิตใจ 

พิธีกรรม 

พิธีกรรมมีเครื่องหมายสําคัญคือ การเจิมน้ํามันที่หนาผาก และ     

ฝามือทั้งสองขาง คนไขที่จะรับศีลเจิมนี้สวนมากเปนพวกอยูในขั้นรายแรง 

บาทหลวงจะเปนผูทําพิธีกรรม โดยเริ่มตั้งแตอานบทอานจากพระคัมภีร

เทศนเตือนใจ ปกมือเหนือศีรษะคนไขแลวเสกน้ํามัน เจิมน้ํามันที่หนาผาก       

และมือหรืออาจเพิ่มเติมในที่อื่น ๆ แลวแตความเหมาะสม แตถาคนไข     

ตายแลว บาทหลวงจะไมประกอบพิธีนอกจากสวดภาวนาขอพระเจา            

อภัยบาปให 

ผูที่รับศีลนี้มีความเชื่อวาจะไดรับพระหรรษทาน และเขมแข็ง

มั่นคงในความเชื่อ พรอมที่จะยอมรับความเจ็บปวด และเห็นถึงพระพร    

ในยามเจ็บปวย  มีสวนรวมในพระทรมาน  และการกลับคืนชีพของ         

พระคริสตเจา ดังนั้น ควรจะใหผูปวยไดรับในขณะที่รูตัว เพื่อการเตรียม

จิตใจไดอยางดี ทั้งนี้ผูรับก็จะสามารถรับศีลอภัย และศีลมหาสนิท ซึ่งถือวา

เปนศีลเสบียงที่ใหสําหรับผูปวยเพื่อเปนการเตรียมกลับไปหาพระเปนเจา  

ในสภาพของชีวิตพระหรรษทานและในความพรอมของผูปวย 

ความสําคัญ 

ศีลเจิมคนไขเปนศีลที่จะชวยใหผูปวยไดรับสุขภาพดีคืนมา หรือ 

รับการยกบาป ตามที่นักบุญยากอบเขียนไววา "มีใครในพวกทานปวย

หรือ ? เขาควรจะเชิญผูอาวุโสในศาสนจักรมาอธิษฐานเพื่อเขาแลวให       

ผูอาวุโสนั้นชโลมน้ํามันใหในนามพระเจา คําอธิษฐานที่กลาวมาดวย      

ความเชื่อจะชวยคนปวยได พระเจาจะใหเขากลับมีสุขภาพดีดังเดิม และ    

จะทรงอภัยบาปที่ไดกระทําไปแลว ฉะนั้น จงสารภาพบาปตอกันและ      

อธิษฐานเพื่อกัน  เพื่อทานจะไดหายโรค คําอธิษฐานของคนดีมีพลังยิ่งนัก" 

ประวัติ 

แตเดิมมาสาวกของพระเยซูไดรักษาคนไขโดยใชน้ํามันชโลม

เพื่อใหหายจากไข  จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา  พิธีชโลมน้ํามันศักดิ์ สิทธิ์       

(Holy Unction) ซึ่งคุณพอบาทหลวงผูทําพิธี อยางไรก็ตามคนไขที่จะรับศีล

เจิมนี้ สวนมากเปนพวกที่กําลังจะตายหรือเจ็บหนัก การทําพิธีนี้จะชวยฟนฟู

จิตใจของพวกเขาใหระลึกถึงพระเยซูคริสตที่สามารถชนะความเจ็บปวด 

ความทุกขทรมาน  
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ศีลสมรส (Martrimony)  

ศี ล ศักดิ์ สิ ทธิ์ ใ นข อนี้ อ า จ  

เรียกอีกอยางหนึ่งวา"พิธีรับศีลกลาว"

เปนศีลที่ใชในการประกาศความรัก   

ที่ ช ายและหญิ ง มีต อกัน  ตอหน า     

พระพักตรของพระเจา และพรอมที่  

จะกลาวประกาศวาเขาทั้งสองรักกัน 

ดวยความสมัครใจ มีอิสระอยางเต็มที่ 

โดยไมไดถูกบังคับ และพรอมที่จะรวมชีวิตคู เพื่อเปนของกันและกัน     

เปนหนึ่งเดียวในความรักที่หยารางไมได ที่จะซื่อสัตยตอกันจนตลอดชีวิต 

เพื่อเปนเครื่องหมาย  เปนพยานถึงความรักของพระ  และพรอมที่จะ        

มอบครอบครัวใหมใหเปนกรรมสิทธิ์ของพระ และอนาคตของลูกหลาน  

ซึ่งพระเจาใหมา และเด็กที่เกิดมาเหลานี้จะตองถูกนํามาประกาศความเปน 

สัตบุรุษ  โดยการรับศีลลางบาป 

พิธีกรรม 

พิธีกรรมมีเครื่องหมายสําคัญคือ คํากลาวของคูบาวสาว ตอหนา

พระสงฆผูแทนของพระศาสนจักร รวมทั้งบรรดาสักขีพยาน วาเขาทั้งสอง

รักกันและจะซื่อสัตยตอกันจนกวาชีวิตจะหาไม พิธีสวนใหญประกอบกัน

ในโบสถ พรอมกับทําพิธีมิสซาดวย 

 

ความสําคัญ 

ศีลกลาวจัดเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่รวมชาย หญิง สองคนเปนหนึ่ง

เดียวกันและเปนการสัญญา ตอกันวาจะมีความรัก ความซื่อสัตยตอกัน 

ชวยกันสรางครอบครัวของชาวคริสตใหสมบูรณ และการหยารางเปนเรื่อง

รายแรง เปนสิ่งตองหามอยางเด็ดขาดนอกเสียจากมีเหตุจําเปน ดังนั้นการ

แตงงานจะสมบูรณก็ตอเมื่อคูสมรสทั้งสองมีความสมัครใจที่จะแตงงานกัน 

ไมมีอุปสรรคมาขัดขวางทําใหการแตงงานเปนโมฆะ และจะตองกระทํา  

พิธีตอหนาคุณพออธิการหรือผูแทนและตอหนาสักขีพยานอีก 2 คน ใน  

การทําพิธีนี้ตองสาบานวาจะสัตยซื่อตอกัน และชวยเหลือกันตลอดชีวิต 

ศีลสมรส เปนศีลที่คูบาวสาว

ไดแสดงความรักและสมัครใจ  ตอ 

หนาพระศาสนจักรวา จะรัก ยกยอง 

ใหเกียรติแกกันและกัน และใชชีวิต

รวมกันฉันสามีภรรยาจนกวาชีวิต    

จ ะห า ไม  โ ด ย ไม ถู ก บั ง คั บหรื อ           

มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

ผลของศีลสมรส ทําใหคูบาว

สาวเปนสามีภรรยาอยางถูกตองตอหนาพระ และตอพระศาสนจักร อยู     

ในชีวิตพระหรรษทาน  และเปนครอบครัวคริสตชนใหมที่พรอมจะ          

ใหกําเนิดบุตร อบรมเลี้ยงดู ในชีวิตคริสตชน เปนพยานประกาศความรัก
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ของพระในความสมบูรณครบครันของชีวิตครอบครัวของเขา  เพื่อชวย    

กันและกันในความบกพรอง หรือที่ขาดไปใหแกกันและกัน ทั้งนี้คูบาวสาว

จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระศาสนจักรเพื่อความดีและความรอด   

ของวิญญาณ 

ประวัติ 

พระเยซูเจาไดตรัสสอนเกี่ยวกับการสมรสวา... "แรกเริ่มเดิมทีนั้น

พระเจาทรงสรางมนุษย ขึ้น เปนชายและหญิง เพราะเหตุนี้ชายจะละ       

บิดามารดาของเขาไปผูกพันอยูกับภรรยา และทั้งสองจะเปนดุจคนๆ 

เดียวกัน ดังนั้น...มนุษยตองไมแยกสิ่งที่พระเจาทรงผูกพันเขาดวยกัน...     

ถาชายใดหยาภรรยาของตน...ชายนั้นไปแตงงานใหม เขาก็ผิดประเวณี" 

(มธ.19:1-9) ดังนั้น เมื่อรับศีลนี้แลวจะหยาแลวแตงงานใหมไมได จนกวา

ฝายหนึ่งจะตายจากไป 

ศีลบวช (Ordination)  

ศีลบวชเปนพระสงฆนี้     

ผูที่จะสมัครบวช หรือถวายตัวแด

พระ เปนพระพรแหงกระแสเรียก

ที่พระทรงเรียก และเลือกบุคคล

หนึ่งใหดําเนินชีวิต และมีภารกิจ

ในการเปนศาสนบริกร  ผูแทน 

สงฆของพระคริสตเจา  ในการ

ประกาศสอนคําสอน การประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ และการปกครอง     

ดูแลคริสตชน 

พิธีกรรม 

พิธีกรรมมีเครื่องหมาย

ที่ สํ า คัญ คือ  การปก มือของ

พระสังฆราชเหนือผูรับศีลบวช 

ตลอดจนการเจิมน้ํามันคริสมา 

เพื่ อ เปน เครื่ องหมายถึ งการ

ประทานองคพระจิตเจา เปนการอภิเษก และมอบอํานาจของการเปนสงฆ

แหงศาสนบริกร เพื่อสานตองานของพระคริสตเจา และการถูกสงไปเพื่อ 

รับใช เปนผูประกาศขาวดีแหงความรอด  ศีลบวช  มีลําดับ  3 ขั้น  คือ 

พระสังฆราช พระสงฆ และสังฆานุกร 

ความสําคัญ 

ศีลบวชนี้จะเกี่ยวของกับการบวช เปนพิธีใหญที่คุณพออธิการจะตองกระทํา

ใหแกผูประสงคเขามาบวชอันเปนการมอบอํานาจให ทําหนาที่นักบวช

ตอไป พิธีนี้เขาใจวานาจะกระทําขึ้นมาในภายหลังเพื่อใหเปนระบบมากขึ้น 

แต เดิมมา  การบวชจึงเปนพิธี ศักดิ์ สิทธิ์และยิ่งใหญสําหรับสัตบุรุษ             

คาทอลิกซึ่งบวชไดเพียงครั้งเดียวในชีวิต ตองตัดสินใจใหรอบคอบกอน 

เพราะจะไมมีการบวชเปนครั้งที่สอง ผูบวชเมื่อบวชแลวจะมีหนาที่พิเศษ   

ที่แตกตางจากคนทั่วไปเพราะเชื่อกันวาเปนผูไดรับพระหรรษทานพิเศษ     
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ที่แตกตางจากคนทั่วไป คือ ไดรับพระหรรษทานพิเศษจากพระจิตเจา 

ดังนั้นพวกทานเหลานี้จึงสามารถประกอบพิธีกรรมในศาสนา การโปรด  

ศีลศักดิ์สิทธิ์ คําสอน และการสวดบทสวดประจําวัน 

พระสงฆหรือบาทหลวง มีหนาที่ปกครองสัตบุรุษในเขตวัดที่ได 

รับมอบหมายจากพระสังฆราช  มีหนาที่ใหการอภิบาลสัตบุรุษโดย       

เฉพาะอยางยิ่ง ดานศีลศักดิ์สิทธิ์ สอนคําสอนของพระศาสนจักรและ    

ถวายบูชามิสซา 

ประวัติ 

พระเยซูทรงเลือกสาวก 

12  คน  เท ากับ จํ านวนตระกูล

อิสราเอล 12 ตระกูล จึงเทากับวา

สาวกทั้ง 12 คนนี้ เปนตนกําเนิด

ของ ประชากรใหมของพระเจา

เพื่อชวยพระเยซูคริสต ในการ

ประกาศอาณาจักร แตกอนมาในสมัยของพระเยซูคริสตยังไมมีการบวช    

ถาจะเลือกใครเปนสาวกก็กระทําขึ้นมาโดยไมมีพิธีรีตองแตการบวช          

ที่ปรากฏในปจจุบันนั้นเปนสิ่งที่เริ่มกันขึ้นมาเองในภายหลังเพื่อความ     

เปนระบบและเพื่อเปนเครื่องเตือนย้ําผูบวชใหตระหนักในหนาที่ที่           

จะตองนําพาชีวิตผูคนเปนจํานวนมากใหถึงซึ่งความรอด 

ศีลบวชเปนพระสงฆ เปนศีลที่พระศาสนจักรเจิมใหผูที่ไดรับ    

การอบรมมาดีแลวเปนพระสงฆ เพื่อรับใชพระศาสนจักรตามที่พระเยซูเจา

ได สั่งสอนไว "กษัตริยในโลกนี้ มีอํานาจเหนือประชากรของเขาแต        

พวกทานตองไมเปนเชนนั้น ผูนําตัองรับใชปวงชน เหมือนอยางที่เรามาอยู

ทามกลางพวกทานดังผูรับใช"  (ลก.22:24-27; เทียบ ยน.13:13-14) 

*** สําหรับนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายออรโธดอกซ จะมี

พิธีกรรมทั้ง 7 พิธี แตสําหรับนิกายโปรเตสแตนต จะมีเพียง 2 พิธีคือ        

พิธีบัพติสมา และ พิธีมหาสนิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระสนัตะปาปา เบเนดิกต ที่ 16 
องคประมุขทางศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก 
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พระพุทธศาสนา 

จากวกิิพีเดีย สารานกุรมเสร ี

พร ะ พุ ท ธ ศ า สน า  หรื อ 

ศาสนาพุทธ  เปนศาสนาที่ มุงเนน

เรื่องการพนทุกข และสอนใหรูจัก

ทุกข  และวิธีการดับทุกข  ใหพน   

จากอวิชชา (ความไมรูความจริงใน

ธรรมชาติ) อันเปนเหตุใหเกิดทุกข

จากกิเลสทั้งปวงคือ ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง เนนการศึกษาทํา

ความเขาใจ การโยนิโสมนสิการดวยปญญา และพิสูจนทราบขอเท็จจริง

(ธัมมวิจยะ) เห็นเหตุผลวาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี  (อิทัปปจจยตา) และความเปนไป

ตามธรรมชาติ และสัตวโลกที่เปนไปตามกฎแหงกรรม ดวยความไม

ประมาทในชีวิตใหมีความสุขในทั้งชาตินี้  ชาติตอๆไป(ดวยการสั่งสมบุญ

บารมี)ตลอดจนปรารถนาในพระนิพพานของผูมีปญญา 

 (สิ่งเคารพสูงสุด) สรณะ (ที่พึ่ง) อันประเสริฐของพระพุทธศาสนา

เรียกวา พระรัตนตรัย ไดแก พระพุทธเจา พระธรรม และ พระสงฆ 

โดย "พระพุทธเจา" ทรงตรัสรู "พระธรรม" แลวทรงสั่งสอนให

พระภิกษุไดรูธรรมจนหลุดพนตามในที่สุด ทรงจัดตั้งชุมชนของ

พระภิกษุใหอยูรวมกันอยางผาสุกดวยการบัญญัติพระวินัยเพื่อเปน

กติกาในการอยูรวมกันอยางประชาธิปไตยเพื่อศึกษาพระธรรม

(คันถธุระ) และฝกฝนตนเองใหหลุดพน(วิปสสนาธุระ) เรียกวา 

"พระสงฆ" (สงฆ แปลวาหมู, ชุมนุม) แลวทรงมอบหมายให

พระสงฆทั้งหลายเผยแผพระธรรม เพื่อประโยชนสุขของสัตวโลก

ทั้งปวง  

 (ศาสดา )พระพุทธเจาได

ทรงเริ่มออกเผยแผคําสอน

ในภูมิภาคที่เปนประเทศ

อินเดียในปจจุบัน ตั้งแตเมื่อ 

4 5  ป ก อ น พุ ท ธ ศั ก ร า ช 

ปจจุบันศาสนาพุทธไดเผย

แผไปทั่วโลก โดยมีจํานวนผูนับถือสวนใหญอยูใน ทวีปเอเชีย ทั้ง

ใน  เอเชียกลาง เอเชียตะวันออก และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งประชากรสวนใหญเปนพุทธศาสนิกชน 

จัดเปน 1ใน3 ศาสนาสากลหรือศาสนาโลก(หรือศาสนาที่เปน

ศาสนาประจําชาติในหลายประเทศ) ประเทศที่มี  พุทธศาสนิกชน

มากที่สุดคือ  ประเทศจีน  

 (คัมภีร) หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา ในยุคกอนจะบันทึก

เปนลายลักษณอักษรใชวิธีทองจํา  (มุขปาฐะ) โดยใชวิธีการ        

สวดมนต เปนเครื่องมือชวยในการเปรียบเทียบความถูกตอง     

และเรียกรวมกันทั้งหมดวา "พระธรรมวินัย" ตอมาภายหลังเรียก
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แยกเปน "พระธรรม" คือความรูในสัจธรรมตางๆ ที่พระพุทธเจา

ทรงตรัสรูแลวและไดนํามาแสดงแกชาวโลก กับ "พระวินัย" คือ

ขอตกลง กฎเกณฑตางๆ ที่ทรงบัญญัติไวสําหรับผู ที่ออกบวช 

เพื่อใหผูบวชใชยึดถือปฏิบัติ ในการครองเพศ สมณะ มีความ

ขวนขวายมากในดานที่ถูกตองเปนสาระแกชีวิต มีความขวนขวาย

นอยในดานอื่นที่ไมเปนสาระ เปนชุมชนตัวอยางที่ดําเนินชีวิต   

เพื่อความพนทุกข โดยมีหมวดอภิธรรมไวอธิบายคําจํากัดความ 

ของศัพทในหมวดพระธรรม และมีหมวดอภิวินัยไวอธิบายคําจํากัด

ความคําศัพทในสวนพระวินัย จนมาถึงยุคสังคายนาครั้งที่ ๓       

ไดมีการบันทึกพระธรรมและพระวินัยเปนลายลักษณอักษร      

เปนภาษาบาลี เรียกวา "พระไตรปฏก" แปลวาตะกราสามใบ       

ซึ่งหมายถึง คัมภีรหรือตําราสามหมวดหลักๆ ไดแก ๑. วินัยปฎก 

วาดวยวินัยหรือศีลของภิกษุ ภิกษุณี ๒. สุตตันตปฎก  วาดวย     

พระธรรมทั่วไป และเรื่องราวตางๆ ๓. อภิธัมมปฎก วาดวยธรรมะ

ที่เปนปรมัตถธรรม หรือธรรมะที่แสดงถึงสภาวะลวน ๆ ไมมีการ

สมมุติ  วินัยปฎก จัดเปนรากของพระศาสนา (ถาพระภิกษุประพฤติ

ไมนาเลื่อมใสศาสนาก็จะลมจม) สุตตันตะปฎก จัดเปนกิ่ง ใบ ผล 

รมเงาของพระศาสนา (ธรรมะตางๆยอมมีประโยชนหลายอยาง

ตางๆกันไปแตละคน สามารถพลิกแพลงเพื่อประโยชนแกคน    

หมูมาก ใหความรมเย็น เกิดศาสนาทายาท) อภิธรรมปฎกจัดเปน 

ลําตนของพระศาสนา (ธรรมะที่พลิกแพลงหลากหลายเพื่อนําไปใช

ตางๆกันไป ยอมจะทําใหเกิดความแตกแยกทางความคิดไดตองมี

อภิธรรม ยึดเปนหลักเทียบเคียงความถูกตองของหลักการใน    

พระศาสนา)  

 (ผู สื บทอด )ผู นั บถื อ

ศาสนาพุทธ ที่ไดบวช

เพื่อศึกษา  ปฏิบัติตาม 

คํ าสอน (ธรรม )และ

คําสั่ง(วินัย)และมีหนาที่

เผยแผพระธรรม ของ

พระพุทธเจา  เรียกวา 

พระภิกษุสงฆ (ชาย) และ พระภิกษุณีสงฆ (หญิง) สวนผูนับถือที่

ไมไดบวชจะเรียกวาฆราวาส หรือ อุบาสก (ชาย) / อุบาสิกา (หญิง) 

โดยเมื่อรวมบุคคลสี่ประเภทคือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จะ

เรียกวา พุทธบริษัท 4 อันหมายถึง พุทธศาสนิกชน พุทธมามกะ 

พุทธสาวก อันเปนกลุมผูรวมกันนับถือ รวมกันศึกษา และรวมกัน

รักษาพุทธศาสนาไว อยางไรก็ตามสําหรับผูบวชที่ตั้งแตอายุยังไม

ถึงเกณฑ 20 ป จะเรียกเปน สามเณร สําหรับเด็กชาย และ สามเณร ี

สําหรับเด็กหญิง ลักษณะการบวชสําหรับภิกษุ/ภิกษุณี จะเรียกเปน 

การอุปสมบท สําหรับ สามเณร/สามเณรี จะเรียกเปน การบรรพชา  
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หลักการสําคัญของพุทธศาสนา 

  (หลักจริยธรรม)ความกตัญูกตเวที คือการรูจักบุญคุญและตอบ

แทน อันเปนสัญญลักษณของคนดีทุกคนจึงมีหนาที่ตอกัน  

 (หลักคุณธรรม)พรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมประจําใจเพื่อใหตน

และสังคมดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและบริสุทธิ์ ประกอบดวย

หลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ เมตตา (ความปรารถนาอยากใหผูอื่นมี

ความสุข) กรุณา (ความปรารถนาอยากใหผู อื่นพนทุกข) มุทิตา 

(ความยินดีที่ผูอื่นประสบความสุขในทางที่เปนกุศลหรือประกอบ

เหตุแหงสุข) อุเบกขา (การวางจิตเปนกลาง การมีเมตตา กรุณา 

มุทิตา เปนสิ่งที่ดี แตถาตนไมสามารถชวยเหลือผูนั้นได จิตตนจะ

เปนทุกข ดังนั้น ตนจึงควรวางอุเบกขาทําวางใจใหเปนกลาง และ

พิจารณาวา สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมที่ไดเคยกระทําไว จะดี

หรือชั่วก็ตาม กรรมนั้นยอมสงผลอยางยุติธรรมตามที่เขาผูนั้นได

เคยกระทําไวอยางแนนอน รวมถึงการใหอภัยผูอื่น)  

 (หลั ก ศี ล ธ ร รม )หลั ก คํ า สอน สํ า คั ญ ขอ ง ศ าสน า  ได แ ก 

โอวาทปาติโมกข  คือ  

 "การไมทําความชั่วทั้งปวง การบําเพ็ญแตความดี การทําจิตให

 สะอาดบริสุทธิ์"  

 (หลักปรมัตถธรรม)พุทธศาสนา สอน "อริยสัจ 4" หรือความจริง

อันประเสริฐ 4 ประการ 1.ทุกขที่ทําใหเราเขาใจปญหาและลักษณะ

ของปญหา 2.สมุทัยสาเหตุที่ทําใหเกิดทุกข 3.นิโรธความดับแหง

ทุกข และ4.มรรควิถีทางอันประเสริฐที่จะนําใหถึงความดับทุกข 

ซึ่งความจริงเหลานี้ เปนสัจธรรมอันจริงแทของชีวิตและกฎ

ธรรมชาติที่ตั้งอยูโดยอาศัยเหตุปจจัยปรุงแตง ดังนั้นเมื่ออธิบายคํา

สอนสําคัญโดยลําดับตามแนวอริยสัจ ไดแก  

1. สภาพแหงทุกข (ทุกข) 

ไดแก ไตรลักษณ (หลักอภิปรัชญา)

ลักษณะสภาพพื้นฐานธรรมดาที่

เปนสากลอยางหนึ่ง จากทั้งหมด 3 

ลักษณะ ที่ พุทธศาสนาไดสอนให

เขาใจถึง เหตุลักษณะสากลแหง

สรรพสิ่งที่เปนไปภายใตกฎธรรมดา ไตรลักษณ อันไดแก อนิจจัง (ความไม

เที่ยงแท มีอันตองแปรปรวนไป) ทุกขัง (ความทนอยูอยางเดิมไดยาก) 

อนัตตา (ความไมมีแกน สาระ ใหถือเอาเปนตัวตน ของเราและของใครๆ ได

อยางแทจริง) และไดคนพบวา นอกจากการ แก เจ็บ และตาย เปนทุกข(ซึ่งมี

ในหลักคําสอนของศาสนาอื่น) แลว ยังสอนวา การเกิดก็นับเปนทุกขในทาง

พระพุทธศาสนาเชื่อวาโลกนี้เกิดขึ้นจากกฎแหงธรรมชาติและปฏิเสธการมี

อยูของพระเจา อันมี ๑.กฎแหงสภาวะ หรือมีธาตุทั้งสี่คือ ดิน น้ํา ลม และ 

ไฟ  ที่ เปลี่ยนสถานะเปนธาตุตางๆกลับไปกลับมา  ที่ เปนไปตามกฎ          

ไตรลักษณ ๒. กฎไตรลักษณ และ   ๓.กฎแหงเหตุผล เชน ทุกขลักษณทําให



     35           36 

สิ่งทั้งปวงหยุดนิ่งมิไดเหมือนจะตองระเบิดอยูตลอดเวลา อยางแสงอาทิตย

ตองวิ่งมาชนโลก โลก จักรวาล กาแลคซี่ตองหมุน ลมตองพัด เปลือกโลก

ตองเคลื่อน ทําใหมีกฎแหงสมตา(ปรับสมดุล)เชนเรานอนเฉยๆตองขยับ 

หรือวิ่งมากๆตองหยุด เชนความรอนยอมตองการสลายตัวไปที่เย็นกวา 

ไฟฟาในเมฆพายุฝนที่มีมากทิ้งมาที่พื้นโลกจนเกิดฟาผา ที่ๆเปนสุญญากาศ

ยอมดึงใหสิ่งที่มีอยูเขามา ความทุกขทําใหเกิดการวิวัฒนาการของสัตว พืช 

เชนพืชที่ปลูกถี่ๆกันยอมแยงกันสูงเพื่อแยงแสงอาทิตยในการอยูรอด      

หรือ อนิจจลักษณ (ความไมแนนอน) ทําใหสิ่งทั้งปวงยอมตองเปลี่ยนแปลง

สถานะเดิม อยางธาตุดิน(ของแข็ง)เปลี่ยนเปนธาตุน้ํา(ของเหลว)เปลี่ยน   

เปนธาตุลม(แกส)และเปลี่ยนเปนธาตุไฟ(แสง ความรอน พลังงาน)         

และเปลี่ยนไปไมสิ้นสุด แมจะเปลี่ยนแปลงแตการเปลี่ยนแปลงก็มีขีดจํากัด

ทําใหเกิดกฎแหงวัฏจักร(วัฏฏตา) โลก  จักรวาล  กาแล็กซี ยอมหมุน        

เปนวงกลม สิ่งมีชีวิตเริ่มตนถึงที่สุดก็กลับมาตั้งตนใหม ความไมแนนอน   

ทําใหสัตว พืช ไมเหมือน พอแมของตนไดนิดหนอยเพราะกฎแหงเหตุผล

ทําใหลูกตองมาจากปจจัยพอแมของตน เชนหมูที่เขี้ยวยาวกวาจะเอาตัวรอด

ในสถานที่นั้นๆไดดีกวา  นานๆ  เขาตัวที่ เ ขี้ยวยาวกวาพอแมของตน         

รอดมาก ๆ เขาก็ทําใหหมูปาในปจจุบันเขี้ยวยาวขึ้น อนัตตลักษณ(สิ่งทั้ง

ปวงไมมีตัวตนอยูเองโดยไมเกี่ยวเนื่องกับใครมีตัวตนเพราะอาศัยปจจัย

ตางๆประกอบกันขึ้น เชน ตนไมยอมอาศัยแสง ดิน น้ํา แรธาตุ ราก ใบ กิ่ง 

แกน ลําตน อากาศ ทําใหดํารงอยูได) สิ่งทั้งปวงยอมเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน

ทําใหเกิดการผสมผสาน ทําใหเกิดความหลากหลายยิ่งขึ้น อยางรางกาย   

ของเรายอมเกิดจากความเกี่ยวของกันเล็กๆนอยและเพิ่มขึ้นซับซอนขึ้น   

เ มื่อสิ่งตางๆ มีผลกระทบตอกันในดานตางๆทําใหเกิดกฎแหงหนาที่             

(ชีวิตา)เชน ตับยอมทํางานของตับ ไมไดทํางานเปนกลามเนื้อหัวใจ และถา

ธาตุทั้งสี่ไมทําหนาที่ของตน รางกายของคนยอมแตกสลายไปราวกับอากาศ

ธาตุ สรุป กฎไตรลักษณเปนสิ่งที่ทําใหมีการสราง ดํารงรักษาอยู และทําลาย

ไปของทุกสรรพสิ่ง ทุกขลักษณทําใหสิ่งทั้งปวงอยูนิ่งมิได อนิจจลักษณ

เปลี่ยนแปลงธาตุตาง อนัตตลักษณทําใหเกี่ยวเนื่องผสมผสานกันทําให       

ซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อยอกฎทั้ง๓เหลือเพียงทุกขเทานั้นที่เกิดขึ้น     

ทุกขเทานั้นที่ดับไป(มีเพียงการสั่นสะเทือนของสสารอวินิพโภครูป๘) 

2. เหตุแหงทุกข (สมุทัย) ไดแก ปฏิจจสมุปบาท(หลักศรัทธา)   

พุทธศาสนา สอนวา ความทุกข ไมไดเกิดจากสิ่งใดดลบันดาล หากเกิดแต

เหตุและปจจัยตางๆ มาประชุมพรอมกัน โดยมีรากเหงามาจากความไมรู

หรือ อวิชชาทําใหกระบวนการตางๆ ไมขาดตอน เมื่อมีการปรุงแตงของ

เจตสิกอันเปนนามธาตุที่วิวัฒนาการตามกฎไตรลักษณและเหตุผลจน

กลายเปนจิต(ธรรมธาตุ๗)ตามแนวมหาปฏฐาน จนเกิดกระบวนการทาง

วิญญาณ(รังสิโยธาตุ ธาตุแสง)ตางๆเกิดมีธาตุที่รูแสง(วิญญาณ)ดูดซับแสง

(สัญญา)ควบคุมแสง(มโน)ตรวจคนแสง(สังขาร)จิตตะ(อัสนีธาตุ)ประสาน

กับรูปขันธของชีวิตินทรีย (เชนไวรัส แบคทีเรีย ตนไมที่เปนไปตามกฎ      

ชีวิตา)ทําใหเหตุผลของรูปธาตุเปนไปตามเหตุผลของนามธาตุดวย(จิตเปน

นายกายเปนบาว)ทําใหรูปขันธที่เปนชีวิตนทรีพัฒนา มีอายตนะทั้ง 6 (1)เมื่อ

อายตนะกระทบกับสรรพสิ่งที่มากระทบ(2)จนเกิดความสุขบาง ทุกขบาง 

ไมสุขไมทุกขบาง (3)เมื่อไดสุขมาเสพก็ติดใจ (4)อยากเสพอีก ทําใหเกิด

ความทะยานอยาก(ตัณหา)ในสิ่งตางๆ เมื่อประสบสิ่งไมชอบใจ พลัดพราก
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จากสิ่งที่ชอบใจ ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้น(5)จึงเกิดการแสวงหาความสุข

มาเสพ(6) จนเกิดการสะสม (7)นํามาซึ่งความตะหนี่ (8)หวงแหน (9)จนใน

ที่สุดก็ออกมาปกปองแยงชิงจนเกิดการสรางกรรม และยึดวาสิ่งนั้นๆเปน 

ตัวกู(อหังการ)ของกู (มมังการ)(เปนปจจยการ๙)ทําใหมีอุปาทาน (ความ   

ยึดมั่นถือมั่น)เมื่อมีอุปาทานวาเปนสิ่งนั้นเปนสิ่งนี้ เชน คนตาบอดแตเกิด

เมื่อมองเห็นภาพตอนโตยอมตองอาศัยอุปาทานวาภาพที่เห็นเปนสิ่งนั้น     

สิ่งนี้จนสรางภาพขึ้นในใจ สสารทําใหเกิดเวลาและระยะทาง(ทฤษฎี

สัมพันธภาพ) ถาไมมีสสารก็ไมมีเวลาและระยะทาง(เชนนอกเอกภพยอม  

ไมมีสถานที่ใดๆและไมมีเวลา)เมื่อนามธาตุ(จิตเจตสิกและเหตุผลของ    

นามธาตุ(กฎแหงกรรม))ที่อยูนอกเหนือเวลาและภพแตมาติดในเวลา      

และภพ เพราะความยึดติดในสสารของจิต กรรมที่สรางเปนเหตุใหตองรับ

ผลแหงกรรม(หรือ วิบากกรรม)ตามกฎแหงกรรม ตอเนื่องกันไป ตามหลัก         

ปฏิจจสมุปบาทสูการเวียนวายตายเกิดของจิตวิญญาณทั้งหลายนับชาติ     

ไมถวน ผานไประหวาง ภพภูมิทั้ง31ภูมิ (มิติตางๆ ตั้งแตเลวรายที่สุดไป

จนถึงสุขสบายที่สุด)ในโลกธาตุที่เหมาะสมในเวลานั้นที่สมควรแกกรรม นี้

เรียกวา สังสารวัฏ ตาม กฎแหงกรรม - กฎแหงกรรมนี้เปนเงื่อนไขสําคัญที่

กําหนดการเกิดภพชาติความเปนไปของแตละดวงจิตในสังสารวัฏจน      

เปนเหตุปจจัยใหปะพบเจอความทุกขความสุข ปรารถนาหนีทุกข หรือ

แสวงหาความสุขจนสราง(กรรม คือการกระทําทุกอยางทั้งทางกาย วาจา 

และใจที่มีเจตนาสั่งการโดยจิตของสิ่งมีชีวิต ไมวาเปนการกระทําที่ดี    

(บุญ/กุศล) หรือไมดี (บาป/อกุศล) หรือกลางๆ อันทําใหมีผลของการกระทํา

ตามมา ในทางพุทธศาสนาเชื่อวาผลของการกระทําจะไมสูญหายไปไหน 

แตรอเวลาที่จะใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการกระทํานั้นๆ สะทอน

กลับมาหาผูกระทําเสมอ โดยกรรมในอดีตที่จะสงผลสามารถบรรเทาเบา

บางลงไดถามีสติปญญารักษาตัวทํากรรมในปจจุบันที่ถูกตองเหมาะสม) 

กลาวโดยยอวา สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ตางมีเหตุใหเกิด เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นผล    

ก็เกิดขึ้นตาม เมื่อเหตุนั้นไมมีอีกแลวผลก็ดับไป สําหรับการเวียนวายของ  

จิตวิญญาณมีเหตุมาจาก "อวิชชา" คือความที่จิตไมรูถึงความเปนจริง        

ไปหลงผิดในสิ่งสมมุติตางๆซึ่งเปนรากเหงาของกิเลสทั้งหลาย เมื่อจิตยังมี

อวิชชาสัตวโลกยอมเวียนวายตายเกิดไมสิ้นสุด จนกวาจะทําลายที่ตนเหตุ

คืออวิชชาลงได 

3. ความดับทุกข (นิโรธ) คือ นิพพาน( อันเปนเปาหมายสูงสุดของ

พระพุทธศาสนา ) หรือ แกนของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน หรือ วิราคะ

ความหลุดพนจากกิเลสของจิต วิโมกขพนไปจากการเวียนวายตายเกิดใน

สังสารวัฏ อนาลโย ไมมีความอาลัย ปฏินิสสัคคายะการปลอยวาง วิมุตติ 

การไมปรุงแตง อตัมมยตา(กิริยาอารมณวา กูไมเอากับมึงแลวโวย)และ

สุญญตา ความวางเปนความสุขสูงสุด เนื่องจากธรรมดาของสัตวโลกมีปกติ

ทําความชั่วมากโดยบริสุทธิ์ใจในความเห็นแกตัว ทําดีนอยซึ่งไมบริสุทธิ์ใจ

ซ้ําหวังผลตอบแทนจึงมีปกติรับทุกขมากกวาสุข ดังนั้นถาเปนผูมีปญญา

หรือเปนพอคาที่ฉลาดยอมรูวาขาดทุนมากกวาไดกําไร และสุขที่ไดเปน

เพียงมายา ยอมปรารถนาในพระนิพพาน เมื่อ ขันธ5 แตกสลาย เจตสิกที่

ประกอบกันเปนจิตนั้นก็แตกสลายตามเชนเดียวกัน เพราะไมมีเหตุปจจัยจะ

ประกอบกันเปนจิตนั้น กรรมยอมไมอาจใหผลไดอีก(อโหสิกรรม)เหลือ
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เพียงแตพระคุณความดีเมื่อมีผูบูชายอมสงผลกรรมดีใหแกผูบูชาเหมือนคน

ตีกลอง กลองไมรับรูเสียง แตผูตีไดรับอานิสงคเสียงจากกลอง 

4.  วิ ถีทางดับทุกข  (มรรค)  คือ 

มัชฌิมาปฏิปทา(หลักการดําเนินชีวิต)ทาง

ออกไปจากสังสารวัฏมีทางเดียว คือ การฝก

สติ เปนวิธีฝกฝนจิตเพื่อใหถึงซึ่งความดับ

ทุกข โดยการปฏิบัติหนาที่ทุกชนิดอยางมี

สติดวยจิตวางตามครรลองแหงธรรมชาติ 

จนบรรลุญานโดยการดําเนินตามเสนทางอริยมรรคโดยยึดทางสายกลาง 

การดําเนินทางสายกลาง(ที่ไมใชทางสายกลวง คือสักแตวากลางโดยไมมี

วิธีการที่    แนชัด โดยทางพระพุทธศาสนากําหนดวิธีการที่ชัดเจนคือหลัก

มรรค 8)  เมื่อจําแนกตามลําดับขั้นตอนของการบําเพ็ญเพียรฝกฝนทางจิต 

คือ 

1. ศีล (ฝกกายและวาจาใหละเวนจากการเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 

รวมถึงการควบคุมจิตใจไมใหตกอยูในอํานาจฝายต่ําดวยการเลี้ยง

ชีวิตอยางพอเพียง)  

2. สมาธิ (ฝกความตั้งใจมั่นจนเกิดความสงบ(สมถะ) และทําสติให

รับรูสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง)(วิปสสนา)ดวยความพยายาม  

3. ปญญา (ใหจิตพิจารณาธรรมชาติจนรูวาสิ่งทั้งปวงเปนเชนนั้นเอง

(ตถตา)และตื่นจากมายาที่หลอกลวงจิตเดิมแท(ฐิติภูตัง))  

ศาสนสถาน 

วัดอันเปนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ ซึ่งเปนสถานที่อยู

อาศัย หรือ ที่จําพรรษา ของ พระภิกษุ สามเณรตลอดจน แมชี เพื่อใช

ประกอบกิจกรรมประจําวันของพระภิกษุสงฆ เชน การทําวัตรเชาและเย็น 

และสังฆกรรมในพระอุโบสถ อีกทั้ง ยังใชประกอบพิธีกรรมเชนการ    

เวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และยังเปนศูนยรวมในการ

มารวมกันทํากิจกรรมในทางชวยกันสงเสริมพุทธศาสนาเชนการมาทําบุญ

ในวันพระของแตละทองถิ่นของพุทธศาสนิกชน อีกดวย สําหรับประเทศ

ไทย วัด จะมีองคประกอบพื้นฐาน คือ พระอุโบสถ หรือ โบสถ ใชเปนที่ทํา

สังฆกรรมตางๆ  กุฏิ  ใช เปนที่จําวัดของภิกษุ/สามเณร  บางวัดอาจมี         

ศาลาการเปรียญ เพิ่มเติม สําหรับใชเปนที่ศึกษาธรรมะของภิกษุ/สามเณร 

เจดีย/สถูป เปน สังเวชนียสถาน เพื่อรําลึกถึงพระพุทธเจา ใน

ประเทศไทย มีเจดียสําคัญๆ หลายๆ แหง อาทิ พระปฐมเจดีย ที่จังหวัด

นครปฐม 

พิธีกรรม 

พิธีกรรมตางๆในทางพระพุทธศาสนารวมเรียกวาศาสนพิธีในทาง

พุทธศาสนาพิธีกรรมที่มีบัญญัติไวอยางเปนหลักการคือสังฆกรรมของ

พระภิกษุสงฆ และพิธีกรรมที่มีมาตามวัฒนธรรมคืออัญชลี(การประนมมือ)

วันทา(การไหว)และอภิวาท(การกราบ)รวมถึงการเวียนประทักษิณ(เดินวน

ขวาสามรอบหรือการเวียนเทียน)และการพรมน้ํามนต เนื่องจากศาสนาพุทธ
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ถือวาพิธีกรรมเปนเพียงอุบายในการชวยใหเขาสูความดีในผูที่ยังไมเขาถึง

แกนแททางศาสนา จึงไมจํากัดหรือเจาะจงแนชัดลงไป ดังนั้นพิธีกรรมของ

ชาวพุทธจึงมีความยืดหยุนและเปนไปตามวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆตาม

ความชอบของสังคมนั้น ทําใหประเพณีชาวพุทธทั่วโลกจึงมีลักษณะ          

ที่แตกตางกัน อันเนื่องจากพุทธไมถือวาวัฒนธรรมตนเปนวัฒนธรรมเอก

และเห็นวัฒนธรรมอื่นเปนวัฒนธรรมรองจนตองทําลายหรือดูดกลืน

วัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆ 

ลักษณะเดนของพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนา  เปนศาสนาที่เกิด  ในยุคที่ สังคมอินเดีย  มี

สภาพการณหลายอยางที่วุนวาย เชน มีการแบงแยกกดขี่ทางชนชั้นวรรณะ

ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่ชัดเจน ถือชั้น

วรรณะอยางเขมงวด มีความแตกตางกันทางฐานะอยางมากมาย (มีทั้งเศรษฐี

มหาศาลและคนยากขาดแคลน) และลัทธิ ความเชื่อ ศาสดา อาจารยเกิดขึ้น

มากมาย ที่สอนหลักการยึดถือปฏิบัติอยางผิดพลาด หรือสุดโตง เชน การใช

สัตวเปนจํานวนมากเพื่อบวงสรวงบูชายัญ การบําเพ็ญทุกรกิริยาของนักบวช

บางพวก การมุงบําเพ็ญญาณ รวมถึงการกีดกันไมใหคนบางพวก บางกลุม

เขาถึงหลักการ หลักคําสอนของตนได เนื่องจากขอจํากัดของชาติกําเนิด 

ฐานะ เพศ เปนตน แตพุทธศาสนาเปดโอกาสใหทุกคนเขาถึงเปาหมาย

สูงสุดไดเสมอกัน โดยไมแบงแยกตามชั้นวรรณะ จึงเสมือนน้ําทิพยชโลม

สังคมอินเดียโบราณใหขาวสะอาดมากกวาเดิม คําสอนของพุทธศาสนาทํา

ใหสังคมโดยทั่วไปสงบรมเย็น 

ศาสนาแหงเหตุผล 

พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความรู เพราะเปนศาสนาแหงการตรัสรู

ของพระพุทธองคเอง จากปญญาของพระองค และธรรมที่พระองคตรัสรูคือ 

อริยสัจ 4 ก็เปนความจริงอยางแทจริง ใหเสรีภาพในการพิจารณา ใหใช

ปญญาเหนือศรัทธา ในขณะที่บางศาสนาสอนวาศาสนิกชนตองมีศรัทธามา

กอนปญญาเสมอ และตองมีความภักดีตอพระผูเปนเจาสูงสุด ผูนับถือ       

จะสงสัยในพระเจาไมได ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงการศึกษา และการ

แสวงหาความจริง และสงเสริม (ทาทาย) ใหศาสนิก พิสูจน หลักธรรมนั้น

ดวยปญญาของตนเอง ไมสอนใหเชื่องายโดยไมไตรตรองใหรอบคอบกอน 

เชน หลักกาลามสูตร 

 

ศาสนาแหงอิสระเสรีภาพ 

พุทธศาสนาไมมีการบังคับ ใหคนศรัทธา หรือเชื่อ แตทาทายใหเขา

มาเรียนรู และพิสูจนหลักธรรม ดวยตนเอง ศาสนาของพระพุทธเจาคือ     

คําสอน  ซึ่งทรงสอนใหผูฟงใชปญญาพิจารณาอยางถองแทกอนจะ         

ปลงใจเชื่อ ไมใชเทวโองการ (Gospel)จากพระเจาซึ่งแยงไมได พระสงฆ

หรือพุทธสาวกก็มิใชมิชชันนารี ซึ่งมีภารกิจหลักคือจาริกไปชี้ชวนใหใคร

ตอใครมานับถือพระศาสนา พระสงฆหรือพุทธสาวกมีหนาที่เพียงอธิบาย 

คําสอนของพระพุทธเจาให คนที่สนใจฟงเทานั้น ใครไมสนใจฟง ชาวพุทธ

ก็ไมเคยใชกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญบังคับใหนับถือ ไมเคยตั้งกองทุน     
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ใหการศึกษาฟรี แลวสรางเงื่อนไขใหผูรับทุนเปลี่ยนมาเปนชาวพุทธ ไมเคย

สรางที่พักอาศัยใหหรือแจกทานใหอาหารฟรีๆ แลววางเงื่อนไขใหคนมา  

ขออาศัยตนตองหันมานับถือศาสนาในภาวะจํายอม ความใจกวางและ        

มีหลักคําสอนที่เปนสัจธรรม เชิญชวนใหมาพิสูจนดวยการปฏิบัติเองและ

เนนใหใชปญญาไตรตรองใหรอบคอบกอนนับถือ ทําใหพระพุทธศาสนา

ไดรับการยอมรับจากวิญูชนไปทั่วโลก ทั้งจุดมุงหมายคือวิมุตติความ  

หลุดพน เปนอิสระจากกิเลสตัณหาทั้งปวง ในอีกนัยหนึ่ง พุทธศาสนา   

สอนวาทุกคนมีอิสระ และเสรีที่จะเลือกทํา เลือกเปน เลือกสรางโลก ได

อยางเต็มที่ดวยตนเอง โดยการสรางเหตุ และเตรียมปจจัยใหพรอม ที่จะ    

ทําใหเกิดผลอยางที่ตองการ (เมื่อเหตุและปจจัยพรอม ผลก็จะเกิดขึ้น) ซึ่ง 

ไมขึ้นอยูกับ การดลบันดาลของใคร หรือกรรมเกา(ที่เปนเพียงแคปจจัยหนึ่ง 

หรือเงื่อนไขหนึ่งเทานั้น) 

 

ศาสนาอเทวนิยม 

เพราะเหตุวาพระพุทธศาสนาไมยอมรับในอํานาจการดลบันดาล

ของพระเจา จึงจัดอยูในศาสนาประเภท อเทวนิยม ในความหมายที่วาไมเชื่อ

วา พระเจาบันดาลทุกสรรพสิ่ง ไมเชื่อวาพระเจาสรางโลก พุทธศาสนาเปน

ศาสนาที่ไมผูกติดกับพระผูดลบันดาล หรือพระเจา ไมไดผูกมัดตนเองไว

กับพระเจา ไมพึ่งพาอํานาจของพระผูเปนเจา เชื่อในความสามารถของ

มนุษยวามีศักยภาพเพียงพอ โดยไมตองพึ่งอํานาจใดๆภายนอก เชื่อวามนุษย

เองสามารถปลดเปลื้องความทุกขไดโดยไมรอการดลบันดาล  และ

พระพุทธเจาทรงตรัสรูโดยไมมีใครสั่งสอน และไมอางวาเปนทูตของ    

พระเจา นักปราชญทั้งหลายทั้งในอดีต และปจจุบันจึงกลาวยกยองวาเปน

ศาสนาที่ประกาศความเปนอิสระของมนุษยใหปรากฏแกโลกยิ่งกวาศาสนา

ใดๆที่มีมา แตหากจะเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นที่มีพระเจา ชาวพุทธทุกคน

คือพระเจาของตัวเอง เนื่องจากตัวเองเปนคนกําหนดชะตาชีวิตของตัวเอง 

วาจะมีความเจริญรุงเรืองในชีวิตหรือมีความตกต่ําในชีวิต จากการประพฤติ

ปฏิบัติของตัวเอง ดังคําพุทธพจนที่วา ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน ซึ่ง ตางกับ

ศาสนาที่มีพระเจาผูเปนใหญ ที่ชะตาชีวิตทั้งหมดลวนเปนสิ่งที่พระเจา

กําหนดมาแลวเปลี่ยนแปลงไมได ไมวาจะเจอเรื่องดีหรือรายก็ตองทนรับ

ชะตากรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ศาสนาแหงสันติภาพ 

ในกระบวนการนักคิดของโลกศาสนา พุทธศาสนาไดรับการ      

ยกยองจากทั่วโลกวา เปนศาสนาแหงสันติภาพอยางแทจริง เพราะไม

ปรากฏวามีสงครามศาสนาเกิดขึ้นในนามของพุทธศาสนา หรือเผยแผ

ศาสนาโดยการบังคับผูอื่นใหมานับถือ สอนใหมีความรักตอสรรพชีวิตใดๆ

ไมใชเพียงแคมนุษยรวมถึงสรรพสัตวทั้งหมด ที่รวม เกิด แก เจ็บ ตาย รัก

สุข-เกลียดทุกขเชนเดียวกับเรา สอนใหเมตตาทั้งผูอื่นและตัวเอง ไมสอนให

ละเมิดสิทธิของตนเองและไมใหละเมิดสิทธิของผูอื่น สหประชาชาติยกยอง

ใหวันวิสาขบูชาเปนวันสันติภาพโลก 
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นิกาย 

ศาสนาพุทธ แบงออกเปนนิกายใหญได 2 นิกายคือ เถรวาท และ

มหายาน นอกจากนี้แลวยังมีการแบงที่แตกตางออกไปและไมคอยเปนที่

แพรหลายในประเทศไทยคือ การแบงเปน 3 นิกายคือ 

 เถรวาท (เดิมเรียกอีกชื่อวา 'หินยาน' แปลวา ยานเล็ก) หมายถึง 

คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ซึ่งคําสั่งสอน และ หลักปฏิบัติ จะ

เปนไปตามพระไตรปฎก แพรหลายอยูในประเทศไทย ศรีลังกา 

พมา ลาว กัมพูชา และ บางสวนของประเทศเวียดนามสวนมากเปน

ชาวเขมร บังกลาเทศ และ มาเลเซียสวนมากเปนชาวไทย 

  

 มหายาน (ยานใหญ) หรือ อาจาริยวาท แพรหลายใน จีน ญี่ปุน 

มองโกเลีย ภูฏาน ไตหวัน เกาหลีเหนือ เกาหลีใตและ สิงคโปร 

และบางสวนของ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซียสวนมากเปนชาวจีน 

เนปาล บรูไนสวนมากเปนชาวจีน ฟลิปปนสสวนมากเปนชาวจีน 

อุซเบกิสถาน และ ทาจิกิสถาน 

  

 วัชรยาน หรือ มหายานพิเศษ ปจจุบันมีใน อินเดียบริเวณลาดักใน

รัฐชัมมูและกัษมีร  และในรัฐสิกขิม  ประเทศเนปาล  ภูฏาน 

ปากีสถาน มองโกเลีย และ เขตปกครองตนเองทิเบต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคดาไลลามะ ประมุขทางจิตวญิญาณของชาวธิเบต     

ฉายพระรูปพรอมสาวกของทาน

พระศรีศากยะ ทศพลญาณ ประธานพทุธมณฑลสุทรรศน 
อ. พุทธมณฑล  จ. นครปฐม 
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             ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาอิสลาม เปนศาสนา

สําคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีคนนับ

ถือประมาณ 1,600 ลานคน นับวามี

จํานวน  มากที่สุดเปนอันดับสองใน

โลกไดชื่อวาเปนศาสนาแหงสันติ 

พื้นที่รวมของกลุมประเทศมุสลิม

ทั้งหมดประมาณ 34,722,286 ตาราง

กิโลเมตร ตั้งแตลองจิจูด 141 องศา

ตะวันออก ทางดานตะวันออกของเขตพรมแดนประเทศอินโดนีเซีย ทอด

ยาวไปจนถึงลองจิจูด 17.29 องศาตะวันตก ณ กรุงดาการ ประเทศเซเนกัล 

(Senegal) ซึ่งอยูในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา จนถึงละติจูด 55.26 

องศาเหนือ บริเวณเสนเขตแดนตอนเหนือของประเทศคาซัคสถาน ทอดยาว

เรื่อยไปจนถึงเสนเขตแดนทางตอนใตของประเทศแทนซาเนีย ที่ละติจูด 

11.44 องศาใต 

ในโลกของเรานี้มีจํานวนประเทศกวา 200 ประเทศ เปนประเทศ

มุสลิมกวา 67 ประเทศ ในประเทศไทยมีศาสนาอิสลามเขามาตั้งแต        

สมัยสุโขทัย ศาสดาของศาสนาอิสลามคือ มุฮัมหมัด  

ศาสนาอิสลาม คือ ความศรัทธา ขอบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติและ

จริยธรรม ซึ่งบรรดาศาสดา ที่อัลลอฮฺ ไดประทานลงมาเปนผูนํา เพื่อมา    

สั่งสอนและแนะนําแกมวลมนุษยชาติ สิ่งทั้งหมดเหลานี้เรียกวา ดีน หรือ 

ศาสนา นั่นเอง ผูที่มีความศรัทธาจะตระหนักอยูเสมอวา ชีวิตของเขาได

พันธนาการเขากับอํานาจสูงสุดของพระผูทรงสรางโลก ในทุกสถานภาพ

ของเขาจะรําลึกถึงพระผูเปนเจา และมอบหมายตนเองใหอยูภายใตการ

คุมครองของพระองคตลอดเวลา เขาเปนผูมีจิตใจมั่นคงและมีสมาธิเสมอ 

ความหมายของ อิสลาม 

อิสลามคือรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตที่ถูกกําหนดโดยผู ที่รูกึ๋นของ

มนุษย?มากที่สุดก็คือผูสราง..อัลลอฮฺ 

คําวา อัลลอฮฺ แปลวา พระเจา 

ซึ่งเปนคําเรียกเฉพาะที่แยกออกจากคํา

ในภาษาอาหรับอื่นๆที่มีความหมายวา 

พระเจา 

อิสลาม เปนคําภาษาอาหรับ (ภาษาอาหรับ:    اإلسالم) แปลวา การ
สวามิภักดิ์ ซึ่งหมายถึงการสวามิภักดิ์อยางบริบูรณแด อัลลอฮฺ พระผูเปนเจา 

ดวยการปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองค อิสลาม มีรากศัพทมาจากคําวา 

อัส-สิลมฺ หมายถึง สันติ โดยนัยวาการสวามิภักดิ์ตอพระผูเปนเจาจะทําให

มนุษยไดพบกับสันติภาพทั้งในโลกนี้และโลกหนา ศาสนาอิสลามเปน

ศาสนามนุษยชาติตลอดกาล ตั้งแตแรกเริ่มของการกําเนิดของมนุษยจนถึง

ปจจุบันและอนาคต 
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บรรดาศาสนทูตในอดีตลวน

แตไดรับมอบหมายใหสอนศาสนา

อิสลามแกมนุษยชาติ ศาสนทูตทาน

สุดทายคือมุฮัมหมัด บุตรของ อับดุลลอ

ฮฺ บินอับดิลมุฏฏอลิบ จากเผากุเรชแหง

อารเบีย  ไดรับมอบหมายให เผยแผ  

สาสนของอัลลอหฺในชวงป ค.ศ. 610 - 

632  เฉก เชนบรรพศาสดาในอดีต     

โดยมี มะลักญิบรีล เปนสื่อระหวาง อัลลอฮฺ พระผูเปนเจาและมุฮัมมัด 

พระโองการแหงพระผูเปนเจาที่ทะยอยลงมาในเวลา 23 ป ไดรับ

การรวบรวมขึ้นเปนเลมมีชื่อวา อัล-กุรอาน ซึ่งเปนธรรมนูญแหงชีวิตมนุษย 

เพื่อที่จะไดครองตนบนโลกนี้อยางถูกตองกอนกลับคืนสูพระผูเปนเจา  

สาสนแหงอิสลามที่ถูกสงมาใหแกมนุษยทั้งมวลมีจุดประสงคหลัก 

3 ประการคือ: 

1. เปนอุดมการณที่สอนมนุษยใหศรัทธาในอัลลอหฺ พระผูเปนเจาเพียง

พระองคเดียว ที่สมควรแกการเคารพบูชาและภักดี ศรัทธาในความ

ยุติธรรมของพระองค ศรัทธาในพระโองการแหงพระองค ศรัทธา

ในวันปรโลก วันซึ่งมนุษยฟนคืนชีพอีกครั้งเพื่อรับการพิพากษา 

และรับผลตอบแทนของความดีความชั่วที่ตนไดปฏิบัติไปในโลกนี้ 

มั่นใจและไววางใจตอพระองค เพราะพระองคคือที่พึ่งพาของทุก

สรรพสิ่ง มนุษยจะตองไมสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค และ

พระองคคือปฐมเหตุแหงคุณงามความดีทั้งปวง  

2. เปนธรรมนูญสําหรับมนุษย เพื่อใหเกิดความสงบสุขในชีวิตสวนตัว 

และสังคม  เปนธรรมนูญที่ครอบคลุมทุกดาน  ไมว าในดาน          

การปกครอง เศรษฐกิจ หรือนิติศาสตร อิสลามสั่งสอนใหมนุษยอยู

กันดวยความเปนมิตร ละเวนการรบราฆาฟน การทะเลาะเบาะแวง 

การละเมิดและรุกรานสิทธิของผูอื่น ไมลักขโมย ฉอฉล หลอกลวง 

ไมผิดประเวณี หรือทําอนาจาร ไมดื่มของมึนเมาหรือรับประทาน

สิ่งที่เปนโทษตอรางกายและจิตใจ ไมบอนทําลายสังคมแมวาใน

รูปแบบใดก็ตาม  

3. เปนจริยธรรมอันสูงสงเพื่อการครองตนอยางมีเกียรติ เนนความ   

อดกลั้น ความซื่อสัตย ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเมตตากรุณา   

ความกตัญูกตเวที ความสะอาดของกายและใจ ความกลาหาญ   

การใหอภัย ความเทาเทียมและความเสมอภาคระหวางมนุษย      

การเคารพสิทธิของผูอื่น สั่งสอนใหละเวนความตระหนี่ถี่เหนียว 

ความอิจฉาริษยา การติฉินนินทา ความเขลาและความขลาดกลัว 

การทรยศและอกตัญู การลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น  

อิสลามเปนศาสนาของพระผูเปนเจาที่เปนทางนําในการดํารงชีวิต

ทุกดาน แกมนุษยทุกคน ไมยกเวน อาย ุเพศ เผาพันธุ วรรณะ หรือฐานันดร 

หลักคําสอน หลักคําสอนของศาสนาอิสลามแบงไว 3 หมวดดังนี้ 
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1. หลักการศรัทธา  

2. หลักจริยธรรม  

3. หลักการปฏิบัติ  

หลักการศรัทธา 

อิสลามสอนวา ถาหากมนุษย พิจารณาดวยสติปญญาและสามัญ

สํานึกจะพบวา จักรวาลและมวลสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู มิไดอุบัติขึ้น      

มาดวยตัวเอง เปนที่แนชัดวา สิ่งเหลานี้ไดถูกอุบัติขึ้นมาโดยพระผูสราง   

ดวยอํานาจและความรูที่ไรขอบเขต  ทรงกําหนดกฎเกณฑที่ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงไวทั่วทั้ ง จักรวาล  ทรงขับเคลื่อนจักรวาลดวยระบบที่

ละเอียดออน ไมมีสรรพสิ่งใดถูกสรางขึ้นมาอยางไรสาระ 

พระผูเปนเจาผูทรงเมตตา ทรงสรางมนุษยขึ้นมาอยางประเสริฐ    

จะเปนไปไดอยางไร ที่พระองคจะปลอยใหมนุษยดําเนินชีวิตอยูไปตาม

ลําพัง โดยไมทรงเหลียวแล หรือปลอยใหสังคมมนุษยดําเนินไปตาม

ยถากรรมของตัวเอง 

พระองคทรงขจัดความสงสัยเหลานี้ ดวยการประทานกฎการปฏิบัติ

ตาง ๆ ผานบรรดาศาสดา ใหมาสั่งสอนและแนะนํามนุษยไปสูการปฏิบัติ 

สําหรับการดําเนินชีวิต  แนนอนมนุษยอาจมองไมเห็นผล หรือไดรับ

ประโยชนจากการทําความดี หรือไดรับโทษจากการทําชั่ว ของตน 

จากจุดนี้ทําใหเขาใจไดทันทีวา  ตองมีสถานที่อื่นอีก  อันเปน

สถานที่ตรวจสอบการกระทําของมนุษย อยางละเอียดถี่ถวน ถาเปนความดี

พวกเขาจะไดรับรางวัลเปนผลตอบแทน แตถาเปนความชั่วจะถูกลงโทษไป

ตามผลกรรมนั้น ศาสนาไดเชิญชวนมนุษยไปสูหลักการศรัทธา และความ

เชื่อมั่นที่สัตยจริง พรอมพยายามผลักดันมนุษย ใหหลุดพนจากความ         

โงเขลาเบาปญญา 

หลักศรัทธาอิสลามแนวซุนนีย 

1. ศรัทธาวาอัลลอฮฺเปนพระเจา  

2. ศรัทธาในบรรดาคัมภีรตาง ๆ ที่อัลลอหฺประทานลงมาในอดีต เชน 

เตารอต อินญีล ซะบูร และอัลกุรอาน  

3. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูตตาง ๆ ที่อัลลอฮฺไดทรงสงมายังหมู

มนุษย  และนบีมุฮัมหมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  เปน      

ศาสนทูตคนสุดทาย  

4. ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะฮฺ บาวผูรับใชอัลลอฮฺ  

5. ศรัทธาในวันสิ้นสุดทาย คือหลังจากสิ้นโลกแลว มนุษยจะฟนขึ้น 

เพื่อรับการตอบสนองความดีความชั่วที่ไดทําไปบนโลกนี้  

6. ศรัทธาในกฎสภาวะ  
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หลักศรัทธาอิสลามแนวชีอะหฺ 

1. เตาฮีด (เอกภาพ) คือศรัทธาวาอัลลอหฺทรงเปนพระผูเปนเจาเพียง

พระองคเดียว ไมมีพระเจาอื่นใดนอกเหนือจากพระองค  

2. อะดาละฮฺ (ความยุติธรรม) คือศรัทธาวาอัลลอหฺทรงยุติธรรมยิ่ง  

3. นุบูวะฮฺ (ศาสดาพยากรณ) คือศรัทธาวาอัลลอหฺไดทรงสงศาสนทูต

ตาง ๆ ที่อัลลอหฺไดทรงสงมายังหมูมนุษย หนึ่งในจํานวนนั้นคือ 

นบี  มุฮัมมัด  

4. อิมามะฮฺ (การเปนผูนํา) ศรัทธาวาผูนําสูงสุดในศาสนาจะตองเปนผู

ที่ไดรับการแตงตั้งจากศาสนทูตมุฮัมมัดเทานั้น จะเลือกหรือแตงตั้ง

กันเองไมได ผูนําเหลานั้น มี 12 คนคือ อะลีย บินอะบีฏอลิบและ

บุตรหลานของอะลีย และฟาฏิมะฮฺอีก 11 คน  

5. มะอาด (การกลับคืน) วันสิ้นโลกและวันกียามัต ศรัทธาในวันฟน

คืนชีพ  คือหลังจากสิ้นโลกแลว  มนุษยจะฟนขึ้น  เ พื่อรับการ

ตอบสนองความดีความชั่วที่ไดทําไปบนโลกนี้  

หลักจริยธรรม 

ศาสนาสอนวา ในการดําเนินชีวิตจงเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดี อันเปน

ที่ยอมรับของสังคม จงทําตนใหเปนผูดํารงอยูในศีลธรรม พัฒนาตนเองไปสู

การมีบุคลิกภาพที่ดี เปนคนที่รูจักหนาที่ หวงใย มีเมตตา มีความรัก ซื่อสัตย

ตอผูอื่น รูจักปกปองสิทธิของตน ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น เปนผูมีความ

เสียสละไมเห็นแกตัว และหมั่นใฝหาความรู ทั้งหมดที่กลาวมานี้เปน

คุณสมบัติของผูมีจริยธรรม ซึ่งความสมบูรณทั้งหมดอยูที่ความยุติธรรม  

 

 

 

 

หลักการปฏิบัติ 

ศาสนาสอนวา กิจการงานตาง ๆ ที่จะทํานั้น มีความเหมาะสมกับ

ตนเองและสังคม ขณะเดียวกันตองออกหางจากการงานที่ไมดี ที่สรางความ

เสื่อมเสียอยางสิ้นเชิง 

สวนการประกอบคุณงามความดีอื่น ๆ การถือศีลอด การนมาซ 

และสิ่งที่คลายคลึงกับสิ่งเหลานี้ เปนการแสดงใหเห็นถึงการเปนบาวที่

จงรักภักดี และปฏิบัติตามบัญชาของพระองค กฎเกณฑและคําสอนของ

ศาสนา ทําหนาที่คอยควบคุมความประพฤติของมนุษย ทั้งที่เปนหลัก

ศรัทธา หลักปฏิบัติและจริยธรรม 
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เราอาจกลาวไดวาผูที่ละเมิดคําสั่งตาง ๆ ของศาสนา มิไดถือวาเขา

เปนผูที่ศรัทธาอยางแทจริง หากแตเขากระทําการตาง ๆ ไปตามอารมณ  

และความตองการใฝต่ําของเขาเทานั้น 

ศาสนาอิสลามในความหมายของอัล -กุรอานนั้น  หมายถึง 

"แนวทางในการดําเนินชีวิต ที่มนุษยจะปราศจากมันไมได" สวนความ

แตกตางระหวางศาสนากับกฎของสังคมนั้น คือศาสนาไดถูกประทานมา

จากพระผูเปนเจา สวนกฎของสังคมเกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย อีกนัย

หนึ่ง ศาสนาอิสลามหมายถึง การดําเนินของสังคมที่เคารพตออัลลอหฺ และ

เชื่อฟงปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองค 

อัลลอฮฺ ตรัสเกี่ยวกับศาสนาอิสลามวา "แทจริง ศาสนา ณ อัลลอฮฺ 

คืออิสลาม บรรดาผูที่ไดรับคัมภีรไดขัดแยงกัน นอกจากภายหลังที่ความรูมา

ปรากฏแกพวกเขา ทั้งนี้เนื่องจากความอิจฉาริษยาระหวางพวกเขา และผูใด

ปฏิเสธโองการตาง ๆ ของอัลลอหฺ แนนอน อัลลอหฺทรงสอบสวนอยาง

รวดเร็ว (อัลกุรอาน อาลิอิมรอน:19) 

ศาสนวินัย นิติศาสตรและการพิพากษา 

1. วาญิบ คือหลักปฏิบัติภาคบังคับที่มุกัลลัฟ (มุสลิมผูอยูในศาสน   

นิติภาวะ) ทุกคน ตองปฏิบัติตาม ผูที่ไมปฏิบัติตามจะตองถูกลง

ทัณฑ เชนการปฏิบัติตาม ฐานบัญญัติของอิสลาม (รุกน) ตาง ๆ 

การศึกษาวิทยาการอิสลาม การทํามาหากินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว 

เปนตน  

2. ฮะรอม คือกฏบัญญัติหามที่มุกัลลัฟทุกคนตองละเวน ผูที่ไมละเวน

จะตองถูกลงทัณฑ  

3. ฮะลาล คือกฏบัญญัติอนุมัติใหมุกัลลัฟกระทําได อันไดแก การ    

นึกคิด  วาจา  และการกระทําที่ศาสนาไดอนุมัติให  เชน  การ

รับประทานเนื้อปศุสัตวที่ไดรับการเชือดอยางถูกตอง การคาขาย

โดยสุจริตวิธี การสมรสกับสตรีตามกฏเกณฑที่ไดระบุไว เปนตน  

4. มุสตะฮับ หรือที่เรียกกันติดปากวา ซุนนะฮฺ (ซุนนะห, ซุนนัต) คือ

กฏบัญญัติชักชวนใหมุสลิม และมุกัลลัฟกระทํา หากไมปฏิบัติก็

ไมไดเปนการฝาฝนศาสนวินัย โดยทั่วไปจะเกี่ยวของกับหลัก

จริยธรรม เชนการใชน้ําหอม การขริบเล็บใหสั้นเสมอ การนมาซ

นอกเหนือการนมาซภาคบังคับ  

5. มักรูฮฺ คือกฏบัญญัติอนุมัติใหมุกัลลัฟกระทําได แตพึงละเวน คําวา 

มักรูหฺ ในภาษาอาหรับมีความหมายวา นารังเกียจ โดยทั่วไปจะ

เกี่ยวของกับหลักจริยธรรม เชนการรับประทานอาหารที่มีกลิ่นนา

รังเกียจ การสวมเสื้อผาอาภรณที่ขัดตอกาลเทศะ เปนตน  

6. มุบาฮฺ คือสิ่งที่กฏบัญญัติไมไดระบุเจาะจง จึงเปนความอิสระ

สําหรับมุกัลลัฟที่จะเลือกกระทําหรือละเวน เชนการเลือกพาหนะ 

อุปกรณเครื่องใช หรือ การเลนกีฬาที่ไมขัดตอบทบัญญัติหาม 
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 ฐานบัญญัติอิสลาม (รุกุน) ของซุนนีย 

1. การปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอหฺและมุฮัมมัด

เปนศาสนทูตของอัลลอหฺ  

2. ดํารงการละหมาด วันละ 5 เวลา  

3. จายซะกาต  

4. ถือศีลอดในเดือนรอมะฎอนทุกป  

5. บําเพ็ญฮัจญ หากมีความสามารถ  

ฐานบัญญัติอิสลาม (รุกุน) ของชีอะฮฺ 

1. ดํารงการนมาซ วันละ 5 เวลา  

2. จายซะกาต  

3. จายคุมสฺ นั่นคือ จายภาษี 1 ใน 5 ใหแกผูปกครองอิสลาม  

4. บําเพ็ญฮัจญ หากมีความสามารถทั้งกําลังกาย และกําลังทรัพย  

5. ถือศีลอดในเดือนรอมะฎอนทุกป  

6. ญิฮาด นั่นคือการปกปองและเผยแผศาสนาดวยทรัพยและชีวิต  

7. สั่งใชในสิ่งที่ดี  

8. สั่งหามไมใหทําชั่ว  

9. การภักดีตอบรรดาอิมามอันเปนผูนําที่ศาสนากําหนด  

10. การตัดขาดจากศัตรูของบรรดาอิมามอันเปนผูนําที่ศาสนากําหนด  

 

กฎบัญญัติหามในอิสลาม (ฮะรอม) ในซุนนียและชีอะฮฺ 

1. การตั้งภาคีตออัลลอฮฺ  

2. การแหนงหนายตอความเมตตาของอัลลอฮฺ  

3. การหมดหวังในความเมตตาตออัลลอฮฺ  

4. การเชื่อวาสามารถรอดพนจากการลงโทษของอัลลอฮฺ  

5. การสังหารชีวิตผูไมมีความผิด  

6. การเนรคุณตอมารดาและบิดา  

7. การตัดขาดจากญาติพี่นอง  

8. การกินทรัพยสินของลูกกําพราโดยอธรรม  

9. การกินดอกเบี้ย  

10. การผิดประเวณี  
11. การรักรวมเพศระหวางชาย  

12. การใสรายผูบริสุทธิ์วาทําผิดประเวณีหรือรักรวมเพศ  

13. การดื่มสุราเมรัยหรือทําการใดที่เกี่ยวของกับสุราเมรัย  

14. เลนการพนัน  

15. การอยูกับการละเลนบันเทิง  

16. การฟงหรือขับรองเพลงและเลนดนตรี  
17. การพูดเท็จ  

18. การสาบานเท็จ  

19. การเปนพยานเท็จ  

20. การไมยอมใหการหรือเปนพยาน  

21. การผิดสัญญา  



     59           60 

22. การทําลายไมรับผิดชอบสิ่งที่ไดรับมอบหมาย  

23. การขโมยลักทรัพย  
24. การหลอกลวง  

25. การรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มที่ไดมาโดยทุจริตวิธี  

26. การไมยอมจายหนี้หรือเหนี่ยวรั้งทรัพยสินของผูอื่น  

27. การหนีจากสงครามศาสนา  
28. การกลับคืนสูอวิชชาหลังจากไดเรียนรูสัจธรรมอิสลามแลว  

29. การฝกใฝกับผูอธรรม  

30. การไมชวยเหลือผูถูกอธรรม  

31. การเรียนและทําคุณไสย  

32. ความฟุมเฟอย  

33. ความเยอหยิ่งทรนง  

34. การตอสูกับศรัทธาชน  

35. รับประทานซากสัตว เลือด เนื้อสุกร และสัตวที่ไมไดถูกเชือดตาม

หลักศาสนา  

36. การละทิ้งการนมาซ (ละหมาด)  

37. การไมจายซะกาต  

38. การไมใยดีตอการทําฮัจญ  
39. การละทิ้งกฎบัญญัติศาสนา เชน การถือศีลอด ญิฮาด การสั่งทํา

ความดี การหามทําความชั่ว  

40. การทําบาปเล็กบาปนอยจนเปนกิจวัตร  

41. การนินทากาเล  

42. การยุยงใหผูคนแตกแยกกัน  

43. การวางแผนหลอกลวงผูอื่น  

44. อิจฉาริษยา  
45. การกักตุนสินคาจนทําใหขาวยากหมากแพง  

46. การตั้งตัวเปนศัตรูตอศรัทธาชน  

47. การรักรวมเพศระหวางหญิง  

48. การเปนแมงดาหรือแมเลาติดตอใหแกโสเภณี การยินยอมใหภรรยา
และบุตรีผิดประเวณี  

49. การสําเร็จความใครดวยตัวเอง (มีทัศนะวา นารังเกียจ)  

50. การทําการอุตริในศาสนา  
51. การพิพากษาคดีดวยความฉอฉล  

52. การทําสงครามในเดือนตองหามทั้งสี่ คือ ซุลกออิดะฮฺ ซุลฮิจญะหฺ 

มุฮัรรอม และรอญับ  นอกจากจะเปนฝายถูกรุกราน  

53. การลวงละเมิดสิทธิของศรัทธาชนดวยการลอเลน ลบหลู ดูหมิ่น 

เหยียดหยาม ดาทอ  

54. การหักหามกีดกันผูอื่นเขาสูสัจธรรม  

55. การเนรคุณตอคุณงามความดีของอัลลอหฺ  

56. การกอเหตุวุนวายในสังคม  

57. การขายอาวุธแกผูที่กอความไมสงบสุข  

58. การใสรายผูอื่น  

59. การไมใหความเคารพตออัลลอฮฺ  

60. การลบหลูดูหมิ่นตอกะอฺบะฮฺ  
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61. การลบหลูดูหมิ่นตอมัสยิด  

62. การที่บุรุษสวมใสผาไหมและผาแพร  

63. การใชภาชนะทําดวยทองคําและเงิน  

 

ดานสิทธิมนุษยชน (Apostasy in Islam) ในมุมมองของคนไมใชมุสลิม 

กฎหมายอิสลามมีการลงโทษที่รุนแรงเกินโทษที่ควรไดรับ เชน เรื่อง

สิทธิสตรี ความถูกเอารัดเอาเปรียบไมเทาเทียมกันของทั้งสองเพศ 

ไดแกเรื่อง การแตงงาน , การหยา ,สิทธิทั่วไป , สิทธิทางกฎหมาย ,   

การแตงกาย,และโอกาสที่ไดรับในการศึกษา เปนตน อีกเรื่องหนึ่ง        

ที่ไดรับความสนใจคือ การลงโทษประหารชีวิตพวกรักรวมเพศใน

ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายเรื่องการสมรสระหวางเพศ

เดียวกันได  

ขอโตแยงที่เกี่ยวกับบทวิจารณเกี่ยวกับอิสลาม ในมุมมองของ

อิสลาม 

1. อิสลามกับการกอการราย ( Islamic terrorism )....พื้นที่อิสลาม

สวนใหญจะถูกกดขี่ขมเหง อาจจะมาจากการแกแคน แตในบางการกระทํา 

อาจเปนกลุมคนที่บอนทําลายศาสนา โดยอางวา มุสลิมกลุมนั้นๆ เปน

ผูกระทํา และในสวนของคนบางกลุมที่อางวามาจากคําสอนของอิสลาม

อาจจะรูไมจริงหรือเปนกลุมคนที่โดนลางสมองจากคนที่ไมหวังดี 

2. เกี่ยวกับคัมภีรอัลกุรอาน (Criticism of the Qur'an) ....คัมภีรอัลกุ

รอานเปนสิ่งที่มนุษยไมสามารถทําขึ้นเองไดเปนสิ่งที่มนุษยคิดไปไมถึง

ไมใชวาไมจริง สิ่งที่มนุษยคิดเองขึ้นวาสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไมถูกตองเอามาเปน  

ขอตัดสินไมได และในหัวขอที่วาคัมภีรอัลกุรอานอธิบายปรากฏการณ  

ดานดาราศาสตรและกระบวนการวิทยาศาสตรแบบผิดๆ นั้น มีขอชี้แจงวา 

วิชาดาราศาสตรและกระบวนการวิทยาศาสตรที่มนุษยคิดคนไมใชวาจะ

ถูกตองเสมอไป 

3. ดานสิทธิมนุษยชน (Apostasy in Islam)....อิสลามใชวาไม

ยุติธรรมแตในบางเรื่องที่ผูหญิงทําไมสมบูรณอยางเชนเปนผูนํา เนื่องจาก

ผูหญิงมีการตัดสินใจในเรื่องตางๆไดไมดีเทาผูชายและในเรื่องการหยาก็

สามารถซื้อหยาจากสามีได...สวนเรื่องการแตงกายอิสลามจะแกปญหาตางๆ

ที่ตนปญหา จึงใหผูหญิงและผูชายปดเทาที่จะสอไปในทางความชั่วดาน

จิตใจและอารมณ ดานจิตใจไดมาจากการมองสรีระของเพศตรงขามซึ่ง

สรีระของผูชายที่มองแลวเกิดอารมณก็มี แตมีนอยกวาผูหญิง ในเรื่อง

การศึกษาอิสลามไมไดหามไมใหผูหญิงศึกษาแตอิสลามกลับสงเสริมใหทุก

คนศึกษาหาความรูโดยเฉพาะความรูดานศาสนา จําเปนที่จะตองศึกษาใหรู

และเขาใจในทุกดาน การลงโทษประหารชีวิตพวกรักรวมเพศ อิสลามเปน

ศาสนาที่ใหมนุษยดํารงไวซึ่งความเปนคนแตในเรื่องนี้ขนาดสัตวยังไมทํา

รักรวมเพศเลย และผูที่ทําประเวณีนอกสมรสสําหรับผูที่ผานการแตงงาน

มาแลวนั้นเปนการกระทําที่ชั่วชาอยางยิ่งเพราะอิสลามไมไดหามเรื่องการ

แตงงานหลายคน แตหามมิใหมีเมียนอยเมียเก็บจะตองสมรสและไมเกิน      

4 คน สวนการรวมประเวณีกับเพศเดียวกันเปนสิ่งที่นารังเกียจอยางยิ่ง และ
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ผูชายนั้นถูกสรางมาใหคูกันกับผูหญิง เพราะฉะนั้นผูใดกระทําอยางนี้ก็

เหมือนทาทายบทบัญญัติของพระเจา มันไมใชสิทธิมนุษยชน 

หมายเหตุ 

ในศาสนาอิสลามนั้นไมมีคํา

วา นิกาย แตจะใชคําวา มัซฮับ แทน 

(แปลวา แนวทาง) เนื่องจากแนวทาง

ในแตละแนวทางไมไดแตกตางกัน

มากนักและเปนสิ่งที่ศาสนะทูตเคย

กระทําไวทั้งสิ้น..มันเปนวิทยปญญา

ที่วาจะมีคนกระทําแบบอยางของทาน

ทุกแบบอยางจนถึงวันสิ้นโลก 

 

 

 

ศาสนาพราหมณ-ฮนิดู 

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาเกิดที่ดินแดนชมพูทวีป (ประเทศ

อินเดีย) กอนพุทธศาสนา ซึ่งไมปรากฏแนชัดวาใครเปนศาสดา มีคัมภีร

ศาสนา เรียกวา พระเวท มีพัฒนาการสืบตอยาวนาน นับจากลัทธิพราหมณ 

จนถึงยุคที่เรียกวาศาสนาฮินดู จึงมักเรียกรวมๆ กันวา ศาสนาพราหมณ-

ฮินดู ศาสนาพราหมณ-ฮินดูเปนศาสนาที่มีผูนับถือมากเปนอันดับที่ 4 ของ

โลก มีจํานวนประมาณ 900 ลานคน 

ศาสนานี้นับถือเทพเจาหลายองค เรียกวา "พหุเทวนิยม" เทพเจาแต

ละองคในแตละยุคสมัย มีบทบาท และตํานานตางกันไป ในแตละทองถิ่นยัง

มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาองคหนึ่งๆ แตกตางกันไปดวย 

โดยทั่วไป  ถือวาชาวฮินดู เ ชื่อวา มี เทพเจาสูงสุด  3  องค  คือ          

พระพรหม ซึ่งเปนผูสรางโลก พระศิวะ เปนผูทําลาย และพระวิษณุ หรือ 

พระนารายณ เปนผูปกปองและรักษาโลก 

 

 

สัญลักษณ “โอม” สัญลักษณของศาสนา

ฮินดู หมายถึงพระตรีมูรติเทพเจาผูเปน

ใหญทั้ง 3 

 

ฯพณฯ อายะตุลลอฮฺ  คอเมเนอี  
ผูนาํการปฏิวัติอิสลาม 
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คัมภีรทางศาสนา   

คัมภีรพระเวท  (ภาษาสันสกฤต: वेद) โดยทั่วไปถือวาเปนคัมภีร

ในศาสนาพราหมณฮินดู หากกลาวโดยเฉพาะลงไป หมายถึง บทสวดตางๆ 

ที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวอินโดอารยัน หรืออาจเรียกไดวาศาสนา

พราหมณฮินดู โดยมีการรวบรวมเปนหมวดหมูในชั้นหลัง คําวา “เวท” นั้น 

หมายถึง ความรู มาจากธาตุ “วิทฺ” (กริยา รู) คัมภีรพระเวท ประกอบดวย

คัมภีร 4 เลม ไดแก ฤคเวทใชสวดสรรเสริญเทพเจา สามเวทใชสําหรับสวด

ในพิธีกรรมถวายน้ําโสมแกพระอินทรและขับกลอมเทพเจายชุรเวทวาดวย

ระเบียบวิธีในการประกอบพิธีบูชายันและบวงสรวงตางๆ และ อาถรรพเวท 

ใชเปนที่รวบรวมคาถาอาคมหรือเวทมนตร 

นักประวัติศาสตรจํานวนมาก ถือวา พระเวท เปนสวนที่เกาที่สุดที่

เหลืออยู สําหรับสวนที่ใหมสุดของพระเวท นาจะมีอายุราวพุทธกาล และ

สวนที่เกาสุด ราว 1,000 ปกอนพุทธกาล แตนักภารตวิทยาเชื่อวา เนื้อหา

ของคัมภีรเหลานี้นาจะไดมีการทองจํากันมากอนการบันทึกเปนเวลานาน

มากแลว ซึ่งมีหลักฐานจากลักษณะทางภาษา และบริบททางสังคมตางๆ 

ชนชั้น-วรรณะ 

 วรรณะพราหมณ คือ ผูทําพิธีกรรม มีหนาที่ติดตอกับเทพเจา       

สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแกประชาชนทุกวรรณะ 

รวมถึงมีหนาที่ศึกษา จดจําและสืบตอคัมภีรพระเวท  

 วรรณะกษัตริย  คือ กษัตริยหรือนักรบ ทําหนาที่ปองกันชาติ

บานเมือง และทําศึกสงคราม  

 วรรณะแพศย คือ ผูประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม ซึ่งเปน

วรรณะของคนสวนใหญในสังคม  

 วรรณะศูทร คือ กรรมกร  

o ถามีการแตงงานขามวรรณะ บุตรที่เกิดมาก็จะกลายเปน 

จัณฑาล (ในภาษาไทยคือ กาลกิณี) เปนผูอยูนอกวรรณะ

ซึ่งเปนที่รังเกียจของทุกวรรณะ  

o สวนในอินโดนีเซียจะไมคอยเครงวรรณะเหมือนกับใน

อินเดีย  

o หนังสือบางเลมกลาววา วรรณะพราหมณ, กษัตริย และ

แพศย เปนวรรณะของคนอารยัน คือชนผิวขาวผูริเริ่ม

ศาสนา สวนวรรณะศูทร เปนของคนดราวิเดียน ชนผิวดํา

ชนพื้นเมืองเกาของอินเดีย  

นิกาย 

ศาสนาฮินดู ที่สืบเนื่องจากศาสนาพราหมณนับเปนศาสนาที่เกาแก

มากที่สุด ไดแบงออกเปนหลายนิกายที่สําคัญ เชน 

1. นิกายไวศณพ (Vishnav) เปนนิกายที่นับถือพระวิษณุเจาเปนเทพ

องคสูงสุด เชื่อวาวิษณุสิบปาง หรือนารายณ ๑๐ ปางอวตารลงมาจุติ มี    

พระลักษมีเปนมเหสี มีพญาครุฑเปนพาหนะ นิกายนี้มีอิทธิพลมากใน
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อินเดียภาคเหนือและภาคกลาง ของประเทศ นิกายนี้เกิดเมื่อ พ.ศ. ๑๓๐๐ 

สถาปนาโดยทานนาถมุนี (Nathmuni) 

2. นิกายไศวะ (Shiva) เปนนิกายที่เกาที่สุด นับถือพระศิวะเปนเทพ

เจาสูงสุด พระศิวะเปนเทพทําลายและสรางสรรคดวย สัญลักษณ อยางหนึ่ง

แทนพระศิวะคือศิวลึงคและโยนีก็ไดรับการบูชา เชน องคพระศิวะ นิกายนี้

ถือวาพระศิวะเทานั้นเปนเทพสูงสุดแมแตพระพรหม, พระวิษณุก็เปนรอง

เทพเจาพระองคนี้ นิกายนี้เชื่อวา วิญญาณเปนวิถีทางแหงการหลุดพน

มากกวาความเชื่อในลัทธิภักดี นิกายนี้จะนับถือพระศิวะและพระนางอุมา

หรือกาลีไปพรอมกัน 

3. นิกายศักติ (Shakti) เปนนิกายที่นับถือพระเทวี หรือพระชายา

ของมหาเทพ เชน สรัสวดี พระลักษมี พระอุมา เจาแมทุรคา และเจาแมกาลี

ซึ่งเปนชายาของมหาเทพทั้งหลาย เปนผูทรงกําลังหรืออํานาจของเทพสามี

ไว จึงเรียกวา ศักติ (Power) นิกายนี้เปนที่นิยมในรัฐเบงกอล และรัฐอัสสัม 

เปนตน 

4. นิกายคณะพัทยะ (Ganabadya) นิกายนี้นับถือพระพิฆเณศเปน

เทพเจาสูงสุด ถือวาพระพิฆเนศเปนศูนยกลางแหงเทพเจาทั้งหมดในศาสนา 

เชื่อวาเมื่อไดบูชาพระพิฆเนศอยางเครงครัด ก็เทากับไดบูชาเทพอื่นๆ ครบ

ทุกพระองค 

5. นิกายสรภัทธะ (Sarabhadh) เปนนิกายขนาดเล็ก ในสมัยกอน

บูชาพระอาทิตย (สูรยะ) มีผูนับถือมากในอดีต ปจจุบันมีจํานวนนอย นิกาย

นี้มีพิธีอยางหนึ่งคือ กายตรี หรือ กายาตรี (Gayatri) ถือวามีอํานาจศักดิ์สิทธิ์ 

คือการกลับมาของพระอาทิตยเปนฤๅษีวิศวามิตร 

6. นิกายสมารธะ (Samardha) เปนนิกายที่ใหญพอสมควร นับถือ

ทุกเทพเจาทุกพระองคในศาสนา ฮินดู ความเชื่อแบบนี้เปนที่นิยมอยาง

แพรหลาย เพราะสามารถบูชาเจาไดตามตองการ 

ยังมีนิกายอื่นๆอีกมากมาย และแยกยอยออกไปอีก เชนเดียวกับ

ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต ที่มีนิกายนอย-ใหญ แตกแขนงออกมาอีกนับ

ไมถวน 

สาระเกี่ยวกับพราหมณ 

ศาสนาพราหมณหรือฮินดู ก็คือศาสนาเดียวกันนั่นเอง การที่มีชื่อ

เรียกควบคูกันไป 2 ชื่อ คือ “พราหมณ-ฮินดู” เพราะผูใหกําเนิด ศาสนานี้ ใน

ตอนแรกเริ่มเรียกตัวเองวา ”พราหมณ” ตอมาศาสนาไดเสื่อมความนิยมลง

ระยะหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของศาสนาพุทธ จนมาในชวงพุทธศตวรรษที่ 13 

ศังกราจารยไดปฏิรูปศาสนาโดยแตงคัมภีรปุราณะลดความสําคัญของ

ศาสนาพุทธ และนําหลักปฏิบัติรวมทั้งหลักธรรมของศาสนาพุทธบางสวน

มาใชและฟนฟูปรับปรุงศาสนาพราหมณใหเปนศาสนาฮินดู โดยคําวา 

“ฮินดู” เปนคําที่ใชเรียกชาวอารยันที่อพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานในลุมแมน้ํา

สินธุ และเปนคําที่ใชเรียกลูกผสมของชาวอารยันกับชาวพื้นเมืองในชมพู

ทวีป และชนพื้นเมืองนี้ไดพัฒนาศาสนาพราหมณโดยการเพิ่มเติมเทพเจา

ทองถิ่นดั้ ง เดิมลงไป  แลวเรียกศาสนาของพวกนี้วา  “ศาสนาฮินดู” 
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เพราะฉะนั้นศานาพราหมณจึงมีอีก ชื่อในศาสนาใหมวา “ฮินดู” จนถึง

ปจจุบันนี้ 

พระพุทธศาสนาก็ เกิด ขึ้นทามกลางสังคมพราหมณ  แมแต

พระพุทธเจาและพุทธสาวกสมัยแรกๆ ก็เคยนับถือลัทธิพราหมณหรือเคย

เกี่ยวของกับวรรณะพราหมณมากอน (เจาชายสิทธัตถะเกิดในครอบครัว

พราหมณ) และในนิทานชาดก และเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธและ

พระพุทธเจา ก็มักจะมีพราหมณเขามาเกี่ยวของ จึงกลาวไดวา ศาสนาพุทธ

และพราหมณ จึงมีอิทธิพลตอกันและกัน 

ในศาสนาพราหมณ คําวา พราหมณ หมายถึง คนในวรรณะที่สูง

ที่สุดของสังคมอินเดีย มีหนาที่สอนความรูเกี่ยวกับพระเวทและทําหนาที่

ติดตอเทพเจา ผูที่เปนพราหมณเปนโดยกําเนิด คือบุตรของพราหมณก็จะมี

สถานภาพเปนพราหมณดวย 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสนาซกิข 

ที่มาศาสนาซิกข  

  ศาสนาซิกข เปนศาสนาที่กอตั้งขึ้นมาโดย  

พระศาสดา ศรี คุรุ นา นัก เดว ยิ ในป พ.ศ. 2012   

(ค.ศ. 1469) โดย ทาน คุรุ นานัก เดว ยิ เปนผูที่ได

ตั้งหลักธรรมและคําสอนพื้นฐานของศาสนาซิกข

ขึ้นมา ศาสนาซิกขเปนศาสนาที่ตั้งอยูบนรากฐาน

แหงความจริงและเนนความเรียบงาย สอนใหทุก

คนยึดมั่นและศรัทธาในพระเจาแตเพียงพระองคเดียว  

 ศาสนาซิกขเปนศาสนาที่เนนในหลักของการปฏิบัติ เปนศาสนา

แหงความเชื่อมั่นและศรัทธา การมองโลกในแงดีและอยางมีความหวังดวย

เหตุและผล สนับสนุนดวยปรัชญาศาสตรเพื่อความกาวหนาของมวลมนุษย

ศาสนา ศาสนาซิกขแนะแนวแหงการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาและการอุทิศ

ตนใหเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม อาจกลาวไดวา ศาสนาซิกขเปน

ศาสนาที่สําคัญศาสนาหนึ่งในปจจุบันนี้ ศาสนาซิกขสอนใหทุกคนมีความ

เทาเทียมกัน คนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และทุกชนชั้นวรรณะ ตางก็เสมอ

ภาคกัน เมื่ออยูเบื้องหนาพระเจา  

 ทาน คุรุ นานัก เดว ยิ ไดสอนเราทุกคนใหรูจักกับแนวความคิด

เกี่ยวกับพระเจา ซึ่งไดบัญญัติไวในวรรคแรกของบทสวดมนตสรรเสริญ
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พระเจา ยับยิ ซาฮิบ ซึ่งเปนบทสวดมนตในตอนเชา บทสวดมนตบทนี้ไดถูก

เรียกวา มูลมันตระ แปลวาบทสวดมนตอันศักดิ์สิทธิ์ที่สอนใหระลึกถึง  

พระเจา ซึ่งชาวซิกขทุกคนควรจดจําใหขึ้นใจ 

มูลมันตระ 

ทาน คุรุ นานัก เดว ยิ ไดสอนหลักธรรม และแนวคิดใหมใหกับคน

ทุกคน เพื่อใหคนทุกคนสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข และ          

มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง หลักธรรมและแนวคิดดังกลาวมีดังตอไปนี้  

- ทานสอนใหเราทุกคนรูจักการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมซึ่งเปน

ธรรมชาติที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได  

- ทานชี้นําหนทางใหเราทุกคนไดเขาถึงพระเจาดวยการดํารงชีวิตดวยการ

กระทําแตคุณงามความดี   

- การเขาถึงธรรมะและการดํารงชีวิตตามหลักสัจธรรม ละเวนความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ความหยิ่งยโส และความเห็นแกตัว เปนวิถีทางใน

การระลึกถึงพระเจาที่แทจริง  

 ทาน คุรุ นานัก เดว ยิ ไดสอนใหเราทุกคนเขาใจและเชื่อมั่นใน

ความมีอยูจริงของพระเจาในทุกหนทุกแหงในโลกนี้ ซึ่งเราทุกคนสามารถ

รูสึกถึงทานได  

 

ทาน คุรุ นานัก เดว ยิ ไดสอนใหเราดํารงชีวิตตามหลักการดังตอไปนี้  

นาม ยับนะ - พึงระลึกถึงพระเจาอยูเสมอ ซึ่งจะชวยใหเรามีความสุข และ

เขาใจถึงความจริงของชีวิต นอกจากนี้ยังชวยใหเราเปนคนที่มีความออน

นอมถอมตน และกระทําแตคุณงามความดีอีกดวย  

กิรต กัรนะ - พึงประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตยและสุจริต ซึ่งจะชวยใหเรา

ไมเปนทาสของใคร และยับยั้งไมใหเกิดความอยุติธรรมขึ้นในสังคม  

วันด จักนะ - พึงแบงปน และทําบุญทําทานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะชวยใหเกิด

ความเสมอภาคขึ้นในสังคม  

ศาสนาซิกขเปนศาสนาที่ยึดมั่นและเชื่อถือในพระเจาเพียงพระองค

เดียว (วาเฮคุรุ) อยางเครงครัด, พระผูเปนเจา ผูทรงสมบูรณ และมีอยูจริงใน

ทั่วทุกหนทุกแหง ทานเปนผูที่อมตะถาวร เปนผูที่สรางมูลเหตุของเหตุทั้ง

ปวง ทานไรซึ่งความเปนปฏิปกษ ไรซึ่งความหวาดกลัว สถิตมั่นคงในทุก

สรรพสิ่งที่ทรงสรางและคุมครอง พระองคมิไดทรงเปนพระเจาของคณะ

หรือชาติใดชาติหนึ่ง แตทรงเปน พระเจาแหงความเมตตา คุณธรรม และ  

สัจธรรมอันแทจริง พระผูทรงสรางมนุษย ไมใชเพื่อลงโทษในความผิดของ

เขา แตใหเขาเขาใจในจุดประสงคที่แทจริงของพวกเขาในจักรวาลสากลนี้ 

และเพื่อหลอหลอมใหเขากลับเขาไปยังแหลงกําเนิดดั้งเดิมนั่นเอง  
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 ในศาสนาซิกข การที่มนุษยจะสามารถเขาถึงพระเจาไดนั้น จะตอง

ตัดกิ เลสตางๆ  ทั้งหาใหหมดสิ้นเสียกอน  กิเลสทั้งหาประการนี้  คือ        

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความหยิ่งยโส และความเห็นแกตัว มนุษย

ผูใดก็ตามที่สามารถละเวนกิเลสตางๆ เหลานี้ได ถือวาเปนผูที่ไดดํารงชีวิต

ตามหลักสัจธรรม และไดเขาถึงพระเจาแลวนั่นเอง  

 ศาสนาซิกขเชื่อในเรื่องของการกลับชาติมาเกิดใหม ชีวิตที่ไดเกิด

มาเปนมนุษยนั้นถือวาเปนขั้นตอนสุดทายแลวในการที่จะมีโอกาสระลึกถึง

พระเจา แตการที่มนุษยจะสามารถเขาถึงพระเจาไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการ

กระทําของเขาในชาตินี้ ตามหลักของศาสนาซิกขนั้น มนุษยทุกคนควรจะ

พยายามอยางที่สุดเพื่อใหหลุดพนจากวัฎจักรของชีวิต หรือการเวียนวาย 

ตายเกิดนี้ ดวยการหมั่นระลึกถึงพระเจาและสวดมนตภาวนา โดยในศาสนา

ซิกขนั้นถือวาพระเจา ก็คือความจริงนั่นเอง ดังนั้นมนุษยเราทุกคนจึง       

ควรตองดํารงชีวิตประจําวันตามหลักสัจธรรมเพื่อจะไดชวยใหเราเขา       

ถึงพระเจาไดในที่สุด  

ความหมายของคําวา "ซิกข"  

 คําวา "ซิกข" จะตรงกับคําภาษาบาลีวา สิกขา หมายถึงการศึกษา    

ผูศึกษาหรือผูใฝเรียนรู กลาวไดวา ซิกขคือผูที่มีความรักศรัทธา เชื่อถือ   

และยึดมั่นใน วาเฮคุรุ (พระผู เปนเจา) และหลักธรรมคําสอนซึ่งเปน

พระศาสโนวาทของพระศาสดาทั้งสิบพระองค ที่ไดบัญญั ติไวใน             

พระมหาคัมภีร คุรุ ครันธ ซาฮิบ  

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ชาวซิกขก็คือบุคคลที่ยึดมั่นศรัทธาในหลักธรรม   

5 ประการ ดังนี้  

- เอก อกาลปุรุข  

- พระศาสดาทั้งสิบพระองค จาก คุรุนานักเดวยิ ถึง คุรุโฆบินดซิงหยิ  

- พระมหาคัมภีรคุรุครันถซาฮิบ (พระศาสดานิรันดรกาล)  

- พระศาสโนวาทและบทบัญญัติของพระศาสดาทั้งสิบพระองค และ...  

- อมฤต ซึ่งประทานโดยพระศาสดาพระองคที่สิบ และไมมีพันธะผูกพัน

เชื่อถือในศาสนาอื่น  

บุคลิกลักษณะของชาวซิกข  

ทานพระศาสดาพระองคที่สิบ ซึ่งก็คือ ทาน คุรุ โฆบินด ซิงห ยิ   

ไดเปนผูริเริ่มพิธีกรรมการรับอมฤตในเดือนเมษายน ป ค.ศ. 1699 ซึ่งถือได

วาพิธีกรรมนี้เปนพิธีกรรมที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง และยังถือไดวาเปน

เอกลักษณที่สําคัญของศาสนาซิกขอีกดวย  

 ชาวซิกข จะมีเอกลักษณที่โดดเดน คือ สัญลักษณ หา ประการ     

ซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วไปอยางแพรหลายในนามของ หา "ก" เนื่องจากอักษร

แรกของสัญลักษณทั้งหาเริ่มตนดวยอักษร "ก". สัญลักษณเหลานี้ คือ เกศา 

(ผมยาวที่บํารุงรักษาอยางสะอาดสมบูรณ  และไมตัดหรือโกนอยาง
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เด็ดขาด), กังฆะ (หวีไม ซึ่ง จะเสียบไวในผม), การา (กําไลขอมือ

เหล็กกลา), กะแชรา (กางเกงในขาสั้น), และ กีรปาน (กริช)  

 เมื่อพระศาสดา คุรุ โฆบินด ซิงห ยิ ไดทรงสถาปนา ประชาคมซิกข 

(คาลซาปนท, พระองคไดมีบัญชาใหชาวซิกขดํารงรักษาศาสนสัญลักษณหา

ประการ - ปญจกะการ สัญลักษณเหลานี้ไมเพียงแตจําเปน สําหรับการ

แสดงถึงความเขมแข็งและความเปนหนึ่งเดียวของประชาคมเทานั้น แตยัง  

มีคุณคาในตัวของแตละสัญลักษณเองอีกดวย  

 

 

 

 ผม (เกศา) ในสมัยโบราณเกศาหรือผมแสดงถึงความเปนนักบวชและผูทรง

คุณธรรม พระศาสดา คุรุ นานัก เดว ยิ เปนผูที่ไดริเริ่มการไวผมโดยหาม

ไมใหตัด การรักษาเกศาเปนการแสดงถึงการดํารงชีพที่สอดคลอง กับความ

ประสงคของพระผูเปนเจาที่ไดทรงประทานเกศาแกมนุษย การตัดหรือ

ทําลายเกศาอาจเปน การแสดงออกถึงเจตนามุงทําลายสิ่งอันประเสริฐที่

ธรรมชาติไดมอบมาใหแกมนุษย และสําคัญตนเองวาเปนผูฉลาดกวา      

พระผูเปนเจา การรักษาเกศาเปนสัญลักษณที่สําคัญและเดนที่สุดของซิกข   

ผูที่ตัดหรือทําการเล็มเกศาของตน จะถือวาเปนผูที่ผละออกจากศาสนาซิกข  

 หวี (กังฆะ) จําเปนสําหรับการรักษาเกศาให

สะอาดและเรียบรอย  

 

 

 กางเกงในขาสั้น (กะแชรา) เปนสัญลักษณแหง

ความดีงาม และกระทัดรัดเรียบรอย สรางความ

สะดวกสบายและคลองตัว  ในการเดินทาง

ทํางาน ในการสูรบ และยังสะดวกแมในยาม

พักผอน เปนสัญลักษณแหงความวองไว ปราดเปรียว  

 

 กําไลเหล็ก (การา) เปนสัญลักษณแหงความ  

อดกลั้น ถอมตนและสุภาพ เปนเครื่องเตือนใจ

ชาวซิกขตลอดเวลาวา เขามีพันธะผูกพันกับ

องคพระศาสดา เมื่อใดที่เขามองดูกําไลในมือ

ของตน เขาจะคิดชั่งใจหลายครั้งกอนที่จะกระทําสิ่งใดที่ผิดคุณธรรม             

เปนเครื่องหมายแสดงถึงความผูกพันตอหมูคณะและการเปนมิตร                

การแสดงออกของความรูสึกของความเปนพี่นอง ทําใหชาวซิกขไมวาจะ

เปนผูใดมาจากไหน มีความรูสึกเปนตัวแทนขององคพระศาสดา เพราะเขา
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มีลักษณะเหมือน พระศาสดา และจะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระศาสดา

อยางเครงครัด  

 ดาบ (กิรปาน) เปนเครื่องหมายของความกลา

หาญและการผจญภัย เปนการแสดงออกถึงความ

เชื่อมั่นในตัวเอง และพรอมที่จะปกปองเกียรติ

ของตนและผู อื่น ดาบจะใชเปนเครื่องปกปอง

ตนเองและผู อื่นเทานั้น ไมใชเปนอาวุธในการ

รุกรานหรือทํารายผูอื่น  

บุคคลที่สวมเครื่องแบบ และตระหนักถึงความสําคัญของระเบียบ

แบบแผน จะมีความสมัครสมานสามัคคี และความรูสึกฉันทพี่นอง ดีกวา

หมูคณะที่ไมมีมาตรฐานของตนเอง สําหรับชาวซิกขที่ปราศจากเอกลักษณ

เหลานี้ ก็เปรียบเสมือนกับการไรตัวตน ชาวซิกขที่ ตัดเกศาหรือโกน        

เล็มหนวดเคราของตนเปนผูกระทําผิดขอบัญญัติอยางมหันต และจะถูกถือ

วาเปนบุคคลที่ไดออกจากศาสนาไปแลว 
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